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Í verkefninu taka þátt 6 lönd

•Tyrkland
• Ísland
• Ítalía
•Malta
•Portúgal
•Slóvakía

heimsókn í október 2018

heimsókn í maí 2020
heimsókn í október 2019
heimsókn í september 2020

heimsókn í júní 2019
heimsókn í apríl 2019





Um hvað er verkefnið
• Hvernig við störfum með nemendur sem þurfa ólíkar þarfir

• Sérstaklega hvað snýr að íþróttum og útivist

• Erum við með slíka nemendur í bekkjum eða sérdeildum

• Fara þessir nemendur út í bekki og þá hvernig er tekið á móti þeim þar

• Hvernig er hægt að vinna með ólíka nemendur saman, blandað, þ.m.t. 

Nemendur sem eru venjulega í sérdeildum/námsveri

• Hvernig vinnum við með blöndun og hvers vegna

• Hvernig upplifa „venjulegir“ nemendur, nemendur sem koma úr 

sérdeild/námsveri? Hvernig gerum við upplifunina sem ánægjulegasta 

fyrir alla aðila?



Reglur um þátttöku í ferðum
• Þeir sem taka þátt í heimsóknum til aðildarlandanna skuldbinda sig til að

• Undirbúa verkefni sem lögð eru fyrir nemendur hér heima til að fara með út
• Skrifa dagbók af því sem gert er í ferðinni
• Skila af sér öllum kvittunum af því sem greitt er fyrir úr verkefninu eins og t.d. Afriti 

af Farseðlum, afriti af boarding pössum, öllum kvittunum fyrir ferðum, gistingu og 
uppihaldi, fyrir gjöfum o.s.frv.

• Reglan er sú að ef ekki er til kvittun fyrir kostnaði þá er ekki greitt úr sjóðnum, 
allur kostnaður greiddur þ.e. Sem tengist heimsókninni sjálfri, framlenging 
(flug/gisting/uppihald) gæti þurft/á að greiða úr eigin vasa

• Skila af sér myndum eftir heimkomu úr ferðinni á sameiginlegt svæði
• Skila af sér afrakstri úr ferðinni
• Klára að ganga frá verkefnum inn á sameiginlegt svæði, heimsóknarverkefni telst 

ekki lokið nema búið sé að ganga frá öllum málum , þ.m.t.  Ljúka afrakstri sem fara á 
inn á sameiginlegt svæði að ferð lokinni

• Gert er ráð fyrir því að þeir sem fara í ferðir séu starfandi í skólanum á meðan 
verkefni varir því þeir þurfa að miðla þekkingu og upplifun af heimsókn meðal hinna 
sem ekki komast í heimsóknir og taka þátt í því að taka á móti hinum löndunum í 
heimsókn til Íslands..



Verkefnin sem unnin verða fyrir, á meðan og eftir 
heimsóknir



Heimsókn til Tyrklands 27. okt-3. nóv. 2018

• Verkefnið sem kallast “Bernskuleikir" mun fara fram í 
Tyrklandi.
• Leikir hafa mjög mikilvægt hlutverk í félagslegri og 

líkamlegri þróun barna, sérstaklega fyrir börn með 
geðraskanir eða með einhverfu. 
•Markmiðið í þessu verkefni er að þátttakendur hafa 

tækifæri til að sjá tyrkneska hefðbundna bernskuleiki. 
• Sumir leikir verða eins og dans við lög, aðrir verða eins 

og keppni sem hópur eða einstaklingur.



Verkefni fyrir á meðan og eftir Tyrklands 
heimsókn
• Merki (LOGO) verkefnisins, samkeppni í skólunum og Logo 

verkefnisins verður valið og verðlaunað, 
• Gengið er frá kynningum, myndum, upptökum, 

teikningum/málverkum sem birta á Erasmus Project síðunni af
verkefnisstjóra í hverju landi og sent til samstarfsskólana

• Útbúið email fyrir verkefnið
• Opnuð heimasíða fyrir verkefnið
• Gerð eTwinning síða
• Útbúin FB grúppa fyrir verkefnið og fyrir hvert heimaland
• Útbúin Erasmus verkefnatafla í hverju landi



Tyrkland

Beyazıt, Sultan Cem Cd. 
No:26, 42060 
Selçuklu/Konya, 
Turkey



Heimsókn til Slóvakíu
1.-5. apr. 2019

• Verkefnið sem kallast "Reynsla af Rugby kennslu bæði meðal nemenda með 
sérþarfir og almennra nemenda" mun verða haldið í Slóvakíu í mars 2019. 
• Þetta verkefni mun gefa nemendum tækifæri til að læra af reynslu í rugby leik 

með Rugby leikmönnum sem hefur verið boðið að taka þátt eða þjálfara til að 
þróa traust og jákvæð samskipti til að mæta þörfum allra barna.
• Fimm daga áætlun mun hjálpa nemendum að læra um rugby, læra leikinn, 

tækjabúnað, með kynningum og myndbandi osfrv. 
• Markmiðið með þessu verkefni er að hjálpa nemendum að þróa traust og 

sjálfstraust; samskipti, félagsleg og líkamleg færni; hvatning og jákvætt viðhorf til 
náms. 



Verkefni fyrir á meðan og eftir Slóvakíu 
heimsókn
• Í desember gerð nýjárskort/jólakort (athuga menningu) sem send verða á milli 

aðildarlandanna. Kortin eiga að upplýsa menningu og hefðir í eigin landi og tungumál í 
tengslum við hátíðarnar

• Janúar/febrúar. Útbúin „skátaferð“ úti í náttúrunni ef of kalt verði ferðin flutt inn í 
íþróttahús t.d. Nemendur skrifi grein um skátareynslu sína. Verðlaunasamkeppni milli 
nemenda um bestu greinina. Einn sigurvegari úr hverjum skóla fær verðlaun.

• Á undan ferð munu starfsmenn sem fara í heimsóknina undirbúa/kynna og sjá um 
samkeppnina um ritun um skátareynslu sína ásamt því að kynna verkefnið fyrir öllum 
árganginum sem tekur þátt í ritunarverkefninu

• Eftir heimsókn til Slóvakíu munu starfsmenn sem fara í heimsóknina undirbúa
kennsluáætlun um rugby kennslu "Experience Rugby with SEN students with 
Mainstream Students ”

• Sjá um að koma myndum, myndböndum, teikningum til vefstjóra til að birta á vefnum



Slóvakía

Sibírska 5945/1, 
917 01 Trnava, 
Slovakia



Heimsókn til Portúgals
5.-9. júní 2019

• Verkefnið sem kallast ”skógarskóli, útikennsla" mun verða haldið í portúgel í júní
2019. 
• Þetta verkefni mun gefa nemendum tækifæri til að læra um útikennslu
• Markmið verkefnisins er að gera nemendum kleift að læra í gegnum reynslu í

skógrækt eða náttúru til að þróa traust og sjálfstraust, félagsleg samskipti, 
líkamlega færni, náttúrulega hvatningu og jákvæðar viðhorf til náms.
• Þetta verkefni mun hjálpa þeim til að þróa jákvæð tengsl við náttúruna og hvetja

þau til jákvæðrar útkomu. Eftir þetta verkefni munu allir samstarfsaðilar
undirbúa eigin "Forest School" svæði og laga svæði í kringum sig.



Verkefni fyrir á meðan og eftir Portúgals 
heimsókn
• Apr./maí

• Hvert land mun undirbúa Works/Word (ppts, o.fl.) um þeirra 
þjóðarhefðir í sambandi við hvernig þeir taka á móti vorinu/sumrinu

• maí

• Búa til slagorð um árangur náms í gegnum íþróttir og útivist fyrir
nemendur með sérþarfir

• Eftir heimsókn til portúgals munu starfsmenn sem fara í heimsóknina
undirbúa kennsluáætlun um Forest School

• Sjá um að koma myndum, myndböndum, teikningum til vefstjóra til að 
birta á vefnum



Portúgal

Rua Dr. Machado de Matos, 203
Felgueiras
Portugal 



Heimsókn til Ítalíu 
29. sept. -5. okt. 2019

• Yfirskrift íþróttir, tæki til félagsmótunar, “Sport activities, an 
opportunity to socialization"
• Markmiðið með verkefninu er að auðvelda þátttakendum, kennurum 

frá öllum samstarfsríkjunum, að öðlast þekkingu á hvernig hægt er 
að ná betri þátttöku fatlaðra nemenda meðal þeirra sem eru 
ófatlaðir. nemendur með fötlun öðlast meiri sjálfsöryggi og þróa 
traust, þannig að mikilvægt skref í að brjóta niður hindranir sem 
tengist fötlun. 



Verkefni fyrir á meðan og eftir Ítalíu

• Á undan ferð munu starfsmenn sem fara í heimsóknina undirbúa/kynna 
og sjá um Erasmus vegg skólans þar sem löndin eru kynnt með myndum 
og hlutum frá hverjum stað fyrir sig. Lifandi veggur sem verður viðameiri 
eftir því sem líður á verkefnið.
• Skipuleggja Fund í hverjum skóla þar sem nemendur, kennarar og 

foreldrar fá tækifæri til að ræða hugmyndir sínar um óskir og þarfir 
nemenda til útivistar og íþrótta. ráðgjafar hvers skóla munu reyna að finna 
lausnir eða uppfylla væntingar þeirra. eftir fundin munu ráðgjafarnir gera 
skýrslu um sameiginlegar væntingar og þarfir nemenda og undirbúa leiðir 
til að finna lausnir á þessum þörfum.
• Hvert land mun halda íþrótta mót meðal allra nemenda blandað
• Sjá um að koma myndum, myndböndum, teikningum til vefstjóra til að 

birta á vefnum



Ítalía

Via Flavio Gioia, 4, 
90011 Bagheria PA, 
Italy



Heimsókn til Möltu
síðasta vikan í maí 2020

• Yfirskrift "Vatn, loft og íþróttir" 
• Markmiðið er að sýna og ræða hvernig útivist í náttúrunni getur hjálpað 

öllum nemendum að finna sig frjálsa og ferska í náttúrunni frá ipödunum 
sínum , farsímum osfrv. 
• Samstarfsaðili á Möltu sýna hvernig útivist (sérstaklega sem tengjast vatni) 

sem nemendur þeirra nota til að spila og vinna saman, sýna samvinnu. 
• Í lok verkefnisins munu nemendur frá Möltu gera nokkrar bæklingar um 

ávinning af fersku lofti og íþróttum



Verkefni fyrir á meðan og eftir Möltu

• Hver samstarfsaðili mun kynna lífshætti fatlaðs einstaklings frá landi sínu
• Kynning á velgegni sögufrægra íþróttamanna frá hverju landi. Kynningum verður deilt á 

eTwinning síðunni og vefsíðunni
• Hvert land mun búa til mynda sýningu sem samanstendur af því hvernig viðbrögð 

nemenda (með einhverfu, ADHD og aðrar hamlanir) hafa verið gagnvart verkefninu.
• Bjóða íþróttamanni eða liði íþróttamanna sem hafa misst útlim (eða eiga við aðra 

fötlun) að kynna í skólanum hvernig það er að lifa við fötlun og eiga möguleika á því að 
eiga gott líf jafnvel í íþróttum og útivist. Gefa nemendum kost á því að spyrja 

• Viðtöl og ritgerðir eða teikningar "Hvernig ég sé heiminn þinn" hjá almennum 
nemendum Námskeið með listakennurum; Hver nemandi verður hvattur til að teikna 
eða mála myndina af sögum sem þeir hafa skrifað.

• Sjá um að koma myndum, myndböndum, teikningum til vefstjóra til að birta á vefnum



Malta

St Margaret College, Boys’ Secondary, 
Verdala St Nicholas Road , 
76, St.Mary Street , 
Malta



Heimsókn til Íslands
síðasta vikan í sept. 2020

• Yfirskrift “Nýjar aðferðir í blönduðu umhverfi" " Innovative methods in inclusive environments "
• Markmiðið er að sýna og ræða hvernig blöndun (inclusion) getur hjálpað öllum nemendum í að 

viðurkenna fjölbreytileika allra og að við getum öll unnið saman þrátt fyrir fjölbreytileikan. 
• Íslensku kennararnir munu sýna hvernig þeir nota útivist (gönguferðir, hjólaferðir, reiðmennska, 

osfrv.) til að fá nemendur til að vinna saman
• íslenskir nemendur gera nokkrar kynningar og einföld verkefni til að kynna "líf mitt í skóla án

aðgreiningar" til að tjá tilfinningar sínar og reynslu þeirra og skoðanir um að hafa "sérstaka" 
bekkjarfélaga

• Á meðan á heimsókninni stendur verður fjallað um íslenska skólakerfið og hvernig íslenskir
skólar meðhöndla skóla fyrir alla.



Verkefni fyrir, á meðan og eftir 
Íslandsheimsókn
• Nemendur skrifa eigin smásögur um þau verkefni sem þeir hafa tekið þátt 

hingað til
• Tungubrjótskeppni verður haldinn í hverjum skóla
• halda námskeið um árangur íþrótta og útivistar í þessu verkefni og upplýsa 

starfsfólk skólans, foreldra, börn og sveitarfélögin um árangurinn. 
• Leiklistarsýning undir forystu kennara
• Opnun sýningar á gögnum úr verkefninu verður í gegnum fjarfund. Aðrir 

skólar, foreldrar og fólk geti komið að skoða. Staðbundnir fjölmiðlar verði 
boðið á sýninguna.
• Sjá um að koma myndum, myndböndum, teikningum til vefstjóra til að 

birta á vefnum



Ísland

Foldaskóli, 
Logafold 1, 112 Reykjavík
Ísland



Tengingar

Vefsíða: https://tiimpserasmus.wixsite.com/mysite
Sameiginleg Facebook grúppa fyrir öll löndin: 
https://www.facebook.com/groups/370366673501870/
Facebook grúppa fyrir Foldaskóla hópinn: 
https://www.facebook.com/groups/2183567811892309/
Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/60420/home

https://tiimpserasmus.wixsite.com/mysite
https://www.facebook.com/groups/370366673501870/
https://www.facebook.com/groups/2183567811892309/
https://twinspace.etwinning.net/60420/home

