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Det europeiske utdanningsområdet 2025
Utdanning og opplæring av høy kvalitet
Inkludering og kjønnslikestilling
Grønn og digital transformasjon

Lærerutdanning
Høyere utdanning
Geopolitisk dimensjon

Erasmus+ 2021-2027
Det viktigste instrumentet til å utvikle det europeiske utdanningsområdet 2025
Generelle mål:
•
•
•
•

Støtte faglig og personlig utvikling
Støtte utviklingen av utdanningssystemer
Bidra til bærekraftig vekst, sysselsetting og sosial samhold
Utvikle og styrke europeisk identitet

Spesifikke mål:
•
•
•
•
•

Mer åpent og inkluderende
Mer aktiv deltakelse
Mer fremtidsrettet
Mer internasjonal
Mer integrert og enklere

Prioriteringer
Inkludering og mangfold
Like muligheter og lik tilgang til deltakelse, inkludering og mangfold, samt rettferdighet og
likebehandling i alle ledd i programmet

Digital transformasjon
Fokus på digitale ferdigheter og fremtidsrettede felt; klimaendringer, ren energi, kunstig
intelligens, robotikk, dataanalyse, kunst og design, osv. Programmet vil støtte utvikling av
digitale ferdigheter og innovative digitale lærings- og undervisningsmetoder

Aktiv medborgerskap og deltakelse i samfunnet
Styrking av europeisk identitet og aktiv deltakelse i demokratiske prosesser. Støtte til
prosjekter som øker bevisstheten om og forståelse for Europas kontekst, dvs. felles verdier,
prinsipper og mangfold, samt sosial, kulturell og historisk arv

Bærekraft, miljøbevissthet og klimamål
Grønn praksis i alle prosjekter; dvs. en miljøvennlig tilnærming som gjenspeiles i
prosjektenes mål, design, resultater og effekter. Fokus på utviklingen av innovative praksis
som fremmer miljøbevissthet, ferdigheter, metodologi eller atferdsendring

Karakteristika
Beskyttelse, helsemessige
hensyn og sikkerhet for
deltakerne

Godkjenning av ferdigheter og
kvalifikasjoner

Flerspråklighet

Resultatspredning og maksimering
av programeffekter

Internasjonal dimensjon

Åpen tilgang til
undervisningsmateriell,
forskningsresultater og data

Programstruktur
KA1 Mobilitet

KA2 Samarbeidsprosjekt

Mobilitet
• Europeisk mobilitet
• Global mobilitet
• «Blended mobility»

Partnerskap for samarbeid
• Samarbeidspartnerskap
• Småskala partnerskap
• Kapasitetsbygging

Ungdomsdeltakelse
Discover EU
Språklæring

Partnerskap for eksellense
• Mundus fellesgrader
• Lærerakademier
• CoVe
• Europeiske universiteter
Partnerskap for innovasjon
• Allianser
• Fremtidsrettede prosjekt

KA3 Politikkutforming

Sport Politikkeksperimentering
Europeiske studier og
kartlegginger, samt tematisk og
landspesifikk ekspertise

Jean Monnet
JM høyere
utdanning:
• JM modul
• JM Chair
• JM Centres of
Excellence

Transparens og godkjenning av
ferdigheter og kvalifikasjoner
JM andre sektorer
Åpen koordineringsmetode

Støtte til spesifikke
institusjoner

Kunnskapspolitisk dialog i og
utenfor Europa
Samarbeid med internasjonale
organisasjoner

Tverrgående tiltak: Europass, Euroguidance, Eurydice, eTwinning, EPALE (e-plattform for voksnes læring), SEG
(School Education Getaway) og European Youth Portal
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KA2 Samarbeidsprosjekt
• Partnerskap for samarbeid
• Samarbeidspartnerskap
• Småskala partnerskap

• Partnerskap for eksellense
•
•
•
•

Mundus fellesgrader
Lærerakademi
CoVE – Sentre for fremragende yrkesopplæring
EUI – Europeiske universiteter

• Partnerskap for innovasjon
• Allianser for innovasjon
• Fremtidsrettede prosjekt

• Sport - ikke-kommersielle idrettsarrangement i Europa

Partnerskap for samarbeid
Samarbeidspartnerskap
Småskala partnerskap

Samarbeidspartnerskap
• Nytt navn
• Likhetstrekk med nåværende Erasmus+ Strategiske partnerskap, med noen endringer

• Det overordnede målet med tiltaket er:
•
•
•
•
•
•

Øke kvalitet og relevans i utdanningen ved deltakende institusjoner
Utvikle nye og styrke etablerte faglige samarbeidsnettverk
Øke kapasitet til å utvikle felles internasjonale prosjekt
Promotere internasjonalisering (samt internasjonalisering hjemme)
Dele, utveksle og utvikle nye ideer, metoder, praksis og kunnskap
Fremme transformasjon og endring

• Resultater skal være:
• Bærekraftige, overførbare og skalerbare
• Tverrfaglige, hvis mulig
• Spres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Nye elementer
Bærekraft og klimavennlige valg
• Økologisk design som integrerer den bærekraftige tankegangen i alle ledd i prosjektet
• Deltakere skal stimuleres til å diskutere, reflektere og øke bevisstheten om klimamål
• Deltakere skal engasjere andre organisasjoner og individer og hjelpe til å finne alternative
grønnere måter til å implementere deres aktiviteter

Inkludering og mangfold
• Like muligheter, lik tilgang, likebehandling og inkludering i alle ledd
• Programmet skal være mer tilgjengelig for deltakere med færre muligheter og ulike
kulturelle, sosiale, økonomiske og geografiske bakgrunn

Digitalisering
• Programmet vil fremme digital transformasjon og utvikling av relevante digitale ferdigheter
• Programmet skal oppfordre til økt bruk av IKT og annen teknologi i læring/undervisning,
kombinasjon av fysiske og digitale muligheter, eksperimentering med digitale og hybride
læringsformater, samt virtuelt samarbeid

Muligheter innen Partnerskap for samarbeid
• Nytt tiltak – småskala partnerskap:
• Utviklet til å inkludere flere, nye og/eller mindre deltakere (som opererer på lokalt nivå og har lite
administrativ kapasitet til å søke om Erasmus+ støtte)
• Fleksible format - åpner for kombinasjon av nasjonale og internasjonale aktiviteter
• Relativt små prosjekt og utlysninger innen andre sektorer og ungdomsdelen
• Ulike finansieringsalternativer med tilsvarende administrative krav (proporsjonalitetsprinsippet)

• Det faglige samarbeidet skal strekke seg fra 6 til 36 måneder, avhengig av prosjektmål
• Innføringen av den nye finansieringsmodellen (sekkebeløp) utsettes til 2022

• Kort oppsummert, det blir flere og mer varierte muligheter til å danne:
• Småskala partnerskap
• Mellomstore partnerskap
• Store partnerskap

Partnerskap for eksellense
Erasmus Mundus fellesgrader
Lærerakademi
CoVe
Europeiske universitetsnettverk

Erasmus Mundus fellesgrader
• Felles mastergradsprogram
mellom minst tre høyere
utdanningsinstitusjoner
• Støtte til studentstipend og driftsmidler
• Resultater inneværende
programperioden 2014-2019:
• 204 program, 16 med norsk deltakelse
• Støtte til fire opptak og et forberedende år
• Maks 27 studenter for hvert opptak

Erasmus Mundus Joint Masters 2021-2027
• Vektlegging av innhold:
• Flyttet fra KA1 til KA2 (fra mobilitet til samarbeidsprosjekt)
• Mer fokus på partnerskapet, nyskaping, design og gjennomføring enn på mobiliteten
• Skal gi bedre og mer relevant undervisning for hele partnerskapet
• Nytt

• Fremragende - "Partnership for Excellence»:
• Støtte de beste, fullt integrerte masterprogrammene
• Trekke til seg "de beste studentene" fra hele verden

• Forsterke den internasjonale dimensjonen. Institusjoner fra partnerland deltar på lik linje
som institusjoner fra programland

Erasmus Mundus Joint Masters 2021-2027
• Mer inkluderende - støtte til utvikling av nye program
• Enklere - mer fleksibilitet i tildelingen av stipend
• Forum/samarbeidsorganisasjon for
erfaringsutveksling mellom institusjonene som har
EMJM. Mer synlighet
• Fellesgrader vil kunne beholde "Erasmus Mundus
Label" også etter finansieringsperioden
• Første utlysning nå i høst

Erasmus+ lærerakademier
Nytt initiativ fra 2021
• Nettverk av institusjoner som tilbyr lærerutdanning og
etter-/videreutdanning

• Styrke en europeisk dimensjon av lærerutdanning
gjennom samarbeid, og utvikling av et opplæringstilbud
med sterk europeisk dimensjon
• Styrke forståelse av prioriteringene i det europeiske
utdanningsområdet
• Utvikle forskjellige mobilitetstilbud for både
lærerstudenter og lærere
• Mål: 25 akademier innen 2025

CoVE – Fremragende sentre for
fag- og yrkesopplæring
• Pilot under nåværende program
• Samarbeid på europeisk nivå (plattformer) mellom
regionale sentre, som knytter sammen sentrale aktører i
fag- og yrkesopplæringen
• Aktører kan for eksempel være videregående skoler,
fagskoler, regioner og fylker, fagforbund, bedrifter og
høyere utdanningsinstitusjoner
• Mål om 50 CoVEs innen 2025

EUI – Europeiske universiteter
• Støtte til europeiske universitetsallianser, som vil ta nyskapende
samarbeid til et enda høyere nivå gjennom:
•
•
•
•

•

Felles strategier
Høyere utdanning av ypperste kvalitet
Koblinger mellom utdanning, forskning, innovasjon og samfunn
Felles visjon og verdier

Minimum tre høyere utd.inst. fra tre forskjellige land
• Felles kurs og utd.tilbud
• Sømløs mobilitet

• Det viktigste tiltaket for å realisere det europeiske utdanningsområdet

Partnerskap for innovasjon
Allianser for innovasjon
Fremtidsrettede prosjekt

Innovasjonsallianser
Erasmus+ kunnskapsallianser og sektorallianser blir til innovasjonsallianser som skal:
•
•
•
•
•
•
•

Styrke koblinger mellom utdanning og arbeids-/næringslivet
Tilrettelegge for nyskapende og bærekraftige samarbeid på tvers
Utvikle behovsbaserte, tverrfaglige og innovative tilnærminger til undervisning og læring
Fremme digital transformasjon, eksperimentering og utvikling av (tids)riktige ferdigheter
Stimulere samskaping, kreativitet og entreprenørskap
Identifisere kunnskapshull og respondere til «megatrends»
Modernisere og styrke Europas innovasjonskapasitet

Allianser omstruktureres med følgende modifikasjoner:
• Innovasjonsallianser innen høyere utdanning
• Innovasjonsallianser – (tverr)sektorielle samarbeid om utvikling av ferdigheter

Fremtidsrettede prosjekt
• Tiltaket støtter fremtidsrettede ideer innen
utdanning, opplæring ungdom og idrett, knyttet til
europeiske prioriteringer

• Ideer som kan oppskaleres og bidra til å bedre
utdanningssystemene gjennom innovative metoder
og praksis
• Nøkkelord: Innovasjon, kreativitet, e-deltakelse og
samfunnsentreprenørskap

Tiltaket flyttes fra KA3 i inneværende periode, til KA2.

Jean Monnet-tiltak

Jean Monnet-tiltak 2021-2027
• Fremmer eksellense i undervisning og forskning innen
Europastudier verden over
• Fortsetter med tiltakene rettet mot høyere utdanning
(modul, chair og centre of excellence)
• Skal øke bevisstheten om og kjennskap til EU for et
bredere publikum enn før
• Endringene i tiltaket:
• Mer åpen og inkluderende
• Mer aktiv deltakelse

• Nytt – inkluderer nye utdanningssektorer som
skolesektor, fag- og yrkesopplæring og
opplæringsinstitusjoner

Jean Monnet-tiltak 2021-2027
Jean Monnet i Erasmus+ 2014-2021

Jean Monnet i Erasmus+ 2021-2027

Teaching and
research

JM action in the field Module
of Higher Education
Chair

Module
Chair
Centre of
Excellence

Centre of
Excellence

Support to
associations

support to
Associations

Support to designated institutions

Policy debate

Networks

JM action in other field of education and
training

Projects

Sport
Samarbeidsprosjekt
Småskala prosjekt
Ikke-kommersielle sportsarrangement

Sport
Establishment of national care and development
centers for elite athletes (balancing sports and
education/employment)
Physical Activity after knee or hip Replacement

GREENCOACH: Incorporating sustainability in the
governance of sports organisations
Forum For Anti-Doping in Recreational Sport
+ (FAIR+)

• Samarbeidsprosjekt og
småskalaprosjekt er strukturert på
samme måte innenfor Sport
• Ikke-kommersielle sportsarrangementer
• Sentraliserte tiltak
• Utvidelser av sportsprogrammet som
kommer senere i den nye
programperioden:
• Mobilitet (2022 eller 2023) - desentralisert

Integration of newly arrived migrants through
organised sport - from European policy to local
sports club practice

• Kapasitetsbygging (2022)

Videre prosess

Videre prosess
• Oppdateringer fra Europakommisjonen
• Utlysning og Programme Guide 2021 kommer i begynnelsen av
desember
• Søknadsfrister mest sannsynlig i mars og april

• Oppdateringer fra Diku
• Digitale møter og webinar etter behov
• Erasmusseminaret 2020: 26. november, 1. og 3. desember
• Informasjonsmøter og søkerseminar utover vinteren

Takk for oss!
Kontakt: erasmus@diku.no

