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Vår projektvision är att skapa dynamiska lokala, regionala 
och europeiska lärandegemenskaper som drivs av regionala 

lärandefacilitatorer. Nya organisationssystem krävs för att kunna 
ta ansvar för samhällsövergripande frågor och angelägenheter. Vårt 

tillvägagångssätt är att driva analoga och digitala nätverk och att 
skapa stödstrukturer som tar hänsyn till värdet av informella nätverk.

Nyckelbudskapet som projektet vill förmedla är: 
“When we share, we win”. 

management



När vi talar om “lärandegemenskaper” menar vi former av utbyte och samarbete som vi själva 
organiserar eller som stöttas av samhället och som även involverar utbildningsmyndigheter. 
Lärandegemenskaper arbetar för att finna lösningar på vardagliga frågor inom utbildning, 
att förmedla de utmaningar som utbildningssystemet ställer på olika nivåer. Dessa lösningar 
omfattar skapande, utbyte och vidareutveckling av olika läromedel m.m. Lärandegemenskaperna 
ansvarar också för utvecklingen av nya, innovativa läromedel och undervisningsmetoder. 

 COMMUNITY BUILDING

 MÅLGRUPP
Vår målgrupp består av lärare och deras stödnätverk/utbildningsram. Vårt mål är att indirekt 
stödja lärare i deras arbete och att underlätta planering, genomförande och uppföljning av 
lektioner genom att fokusera på principerna för samarbete och ömsesidigt utbyte. Genom att 
aktivt nätverka och identifiera nätverksmöjligheter ska lärare uppleva ett ökat professionellt stöd 
och bli delaktiga i ett professionellt system som ökar deras självkänsla och självförtroende.

 RESULTAT

 MÅL 

ETT POLICYDOKUMENT  
som beskriver vår vision  
för europeiskt samarbete 
inom utbildningssektorn         

En INNOVATIV 
KURSPLAN för 
facilitatorer för 
lärandegemens-
kaper       

LÄRANDEMATERIAL 
för facilitatorer för 
lärandegemenskaper                                                                           

En UNIK 
“MATCHNINGS”- och 
SAMARBETSPLATTFORM 
för kollegor inom 
regionala lärande-
gemenskaper

SPRÅK
ENGELSKA SVENSKA TYSKA PORTUGISISKA
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Minst 12 REGIONALA 
LÄRANDEGEMENSKAPER i 4 
europeiska länder.

UTBILDNING av 24 
regionala facilitator för 
lärandegemenskaper.

Utveckling av en AI-STÖDJAND PASSIV 
NÄTVERKSPLATTFORM för lärare och skolintressenter 
för att testa ytterligare utvecklingsalternativ för 
eTwinning.

Utveckling av en KURSPLAN för 
FACILITATORER FÖR LÄRANDE-
GEMENSKAPER, som snart kommer att 
erbjudas som en vanlig KA1-workshop.

Skapa en europeisk 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
LÄRANDEGEMENSKAP.
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