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STEFNA OKKAR OG MARKMIÐ  
Verkefnið hófst í apríl 2021 og er ætlað að efla 
margbreytileika í skólastofunni sem hluta af 
grunnfærni nemenda í grunnskóla. Með verkefninu 
eiga kennarar kost á því að tileinka sér viðmið þess og 
umgjörð, áður en þeir hefja kennslu (European 
Commission/EACEA/Eurydice, 2013), auk þess að 
öðlast þá hæfni sem þarf til að mæta síbreytilegum 
kröfum í starfinu til framtíðar, mæta áskorunum og 
nýta sóknarfæri sem myndast í samfélaginu. Vaxandi 
fjölbreytileiki menningar og uppruna nemenda í 
skólum í evrópskum samfélögum, eykur þær 
væntingar til kennara að þeir séu færir um að stuðla 
að gagnkvæmri virðingu og skilningi í 
nemendahópum og að beita nemendamiðuðum 
kennsluaðferðum, með það að leiðarljósi að 
fjölbreytileiki er kostur og auðlind. 
 
Til að ná fram þessum markmiðum, leggur verkefnið 
til námstæki, sem býr kennara undir og styður þá í 
kennslu í þvermenningarlegri hæfni, svo og 
kennslutæki í kennaramenntun og símenntun 
kennara sem upplýsa nemendur um viðeigandi 
fræðsluefni sem styður við margbreytileika, stuðlar 
að aukinni færni og sköpun meðal allra nemenda, 
samskiptum á milli ólíkra hópa, tækifærum til 
umræðu og ígrundunar, jafningjanámi og 
menningarlegri sjálfsvitund.  
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RAFRÆN UPPHAFSFUNDUR  
Upphafsfundur var haldinn á netinu 14. apríl 2021 og stýrt af Háskóla Íslands 

sem fer með stjórn verkefnisins. Þetta var fyrsti fundur þar sem allir 
samstarfsaðilar hittust á netinu til að ræða verkefnið, markmið þess og 

afrakstur. Fundurinn tókst vel og var góð byrjun á verkefni sem á eftir að 
skila góðri samvinnu og athyglisverðum niðurstöðum. 
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SAMTARFSAÐILAR 
Háskóli Ísland (HI) - Ísland 

Center for Research and European Studies – future business (CRES) - Ítalía 
Kauno Simono Daukanto progimnazija (KSDP) - Litháen 

Colegiul National de Arta “Octav Bancila” (CNAOB) - Rúmenía 
Hearthands Solutions Limited (HESO) - Kýpur 

Fylgstu með! 
Fylgdu okkur á samfélagsmiðlum 

ial Media. 
 

https://www.facebook.com/DiversCultProject
https://divers-cult.eu/home

