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INFORMATIONSUTBYTE OCH
KONTAKTSKAPANDE PÅ NORDPLUS-SEMINARIUM

Stort intresse

Nordplus kontaktseminarium, som arrangerades i oktober i Stockholm, samlade 186
deltagare från åtta länder, men dubbelt fler hade ansökt om att få delta. Deltagarna i
seminariet valdes ut på basis av de projektidéer som hade lämnats in. Kontaktseminariet
förenade intresserade från hela Norden och Baltikum inom Nordplus-programmet, med
målsättningen att föra samman parter med gemensamma intressen och idéer för planering av
framtida projekt. Svenskfinland representerades av Klara Roos från Axxell i Karis och Mona
Riska från CLL/ÅA i Åbo.
Konkret kontaktskapande

Nordplus-programmen riktar sig till alla aktörer inom utbildning – från daghem och förskola
till yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och högskoleutbildning. Många av deltagarna på
seminariet jobbar med språkundervisning och var specifikt intresserade av programmet
Nordic Languages, men också frivilliga organisationer inom sociala området och företag
deltog med projektidéer.
– Mitt intresse för att delta i seminariet gällde ett projekt kring målgruppen 55+ i arbetslivet.
Ingen annan deltagare hade anmält intresse för detta tema eller den här målgruppen i ansökan
till seminariet, men via diskussioner i arbetsgrupper och i pauserna mellan programinslagen,
lyckades jag hitta intresserade partners för min projektidé och kommer att gå vidare med
planeringen av en ansökan med parter från Island, Litauen och Estland, berättar Mona Riska.

Nordiska språk var tema i en av workshopparna under seminariet.
Foto: Karianne Kojen Andersen

Informationsutbyte i praktiken

Seminarieprogrammet bestod av allmänna föreläsningar och gruppdiskussioner, men erbjöd
framförallt utrymme för informationsutbyte och kontaktskapande. Deltagarna hade på förhand
delats in i olika arbetsgrupper utgående från den projektidé som presenterats i ansökan.
Arbetsgrupperna hade följande huvudteman: nordiska språk, digitalt lärande och IKT, skolor
och arbetsliv, entreprenörskap inom utbildning, yrkespraktik och lärlingskap, turism och miljö
samt vuxenutbildning och arbetsliv. Den sistnämnda gruppen hade det största antalet
deltagare och var därför indelad i undergrupper enligt underteman: unga vuxna, missgynnade
grupper, immigranter, lärarfortbildning samt ”blended learning”. Arbetsgrupperna leddes av
diskussionsledare som hjälpte till med kontaktskapandet och uppmuntrade deltagarna till
partnersök.
Varför Nordplus?

Nordplus-programmets allmänna målsättningar är att bidra till uppkomsten av ett nordisktbaltiskt utbildningsområde och erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte och utbyte av ”good
practice” i Norden och Baltikum. Nordplus vill stimulera intresset för nordiska språk, särskilt
bland barn och unga. En annan viktig prioritering är samarbete med arbetslivet. Nordplus
består av fem olika program som har olika målgrupper och målsättningar: Nordplus Junior,
Nordplus Högre utbildning, Nordplus Vuxen, Nordplus Horisontal och Nordplus Nordiska
språk. Nordplus aktiviteter kräver deltagare från minst två eller tre olika länder, beroende på
vilket program ansökan gäller. Nordplus Horisontal kräver också deltagare från olika
samhällssektorer. Den finansiering som beviljas varierar mellan 50 % och 75 % av budgeten,
resten ska bestå av självfinansiering. Max belopp som beviljas är ca 50 000 euro. Nordplus
beviljar förutom projektpengar också respengar för besök och erfarenhetsutbyte.
CLL och Nordplus

För CLL/ÅA är Nordplus Vuxen av särskilt intresse, eftersom programmet riktar sig till
vuxenutbildningen. Programmets mål är att stärka vuxnas nyckelkompetenser och modernt
medborgarskap. Vidare prioriteras projekt som bidrar till erkännande av vuxnas informella
kompetens och motverkar drop-outs bland unga. Mobilitetsprojekt (resor) kräver minst två
deltagare från två olika länder, medan samarbetsprojekt kräver minst tre deltagare från tre
olika länder och skall resultera i innovativa produkter.
– På CLL är vi positiva till att få in en Nordplus-ansökan i samarbete med de kontakter jag
knöt på seminariet, säger Mona Riska.
Maria Johansson och Mona Riska
Mer information om kontaktseminariet i Stockholm
Ansökningstiden för NordPlus utgår 3.3.2014. Ansökan görs elektroniskt på
www.nordplusonline.org.

