
 

   

     

  

HVAÐ ER CENTAUR? 
CENTAUR er  tveggja ára verkefni sem styrkt er af Erasmus+ verkefni Evrópusambandsins og hefur 
verið þróað til að styðja við, hvetja og efla frumkvöðla, listamenn og leiðbeinendur í skapandi 
greinum og í fullorðinsfræðslu með því að kynna aðferðir og leiðir til að takast á við 
samfélagsbreytingar.  

Verkefnið tekur mið af áhersluatriðum  Evrópusambandsins eins og að upplýsa einstaklinga um 
stafræna möguleika í listgreinum, gera einstaklingum kleift á að takast á við tæknibreytingar,efla 
evrópska menningu og listir og einnig að styðja listamenn, frumkvöðla og leiðbeinendur í 
skapandi greinum í Evrópu. 

CENTAUR-verkefnið miðar að því að tengja saman fólk sem starfar annarsvegar í skapandi 
greinum og hinsvegar í fullorðinsfræðslunni. Áætlað er að gera skoðanakönnun til að meta þarfir 
beggja aðila hvað varðar þjálfun og kröfur/skilyrði. 

Niðurstöðurnar verða notaðar við þróun á CENTAUR gagnagrunninum sem boðinn verður 
stofnunum og einstaklingum sem starfa í skapandi greinum, leiðbeinendum og fullorðnum og 
mun veita þeim möguleika á að þjálfa og kynna fyrir öðrum eigin hæfileika en einnig 
sköpunargáfu markhópanna þeirra. 

  



 

   

Um okkur 
Samstarfsaðilar verkefnisins eru eftirfarandi 
stofnanir: 

● DUALE HOCHSCHULE BADEN-
WURTTEMBERG - Þýskaland 

● BLICKPUNKT IDENTITAT - Austurríki 
● WISEFOUR - Kýpur 
● LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS - Ísland 
● AKADIMAIKO DIADIKTYO - Grikkland 

Eftirfarandi fagfólk stýrir verkefninu: Pantelis 
Balaouras frá Akadimaiko Diadiktyo í 
Grikklandi, Björg Jóna Birgisdóttir frá 
Listaháskóla Íslands, Apostolis Foukas frá 
Wisefour á Kýpur, Thomas Wenzel frá Duale 
Hochschule Baden-Wurttember í Þyskálandi 
og Klaus Linde frá Blickpunkt Identitat í 
Austurríki.  

Helstu markmið 
● Auka vitund meðal markhópanna 

● Virkja og styrkja frumkvöðla 
(einstaklinga sem og stofnanir) til að 
finna ný tækifæri fyrir samvinnu; 
verkefni og atvinnu, með því að 
tengjast og starfa með fagfólki og 
leiðbeinendum í fullorðinsfræðslu og 
varðveita sem og deila mikilvægri 
kunnáttu sinni til annarra í erfiðum 
aðstæðum eins og eru núna. 

● Efla kunnáttu leiðbeinenda í 
fullorðinsfræðslu sem og kennara í að 
nota internetið sem er mikilvægt 
verkfæri fyrir kennslu í núverandi 
aðstæðum vegna COVID-19, þróa 
tengslanet við skapandi greinar og 
færa sköpunargáfuna inn í dagleg 
störf með fullorðnum. 

● Hanna og þróa gagnagrunn á netinu 
þar sem hægt verður að finna 

hugmyndir fyrir kennslu og efla eigin 
hæfileika og sköpunargáfu.   

● Stuðla að því að efla fullorðinsfræðslu 
fyrir listamenn í kjölfar COVID-19 
faraldursins og efla þrautseigju með 
því að tileinka sér gagnlegar aðferðir. 

 

Fundir 
Fyrsti fundur verkefnisins var fjarfundur sem 
haldinn var 4. apríl 2021 og þar var verkefnið 
útskýrt og þátttakendur kynntir hver fyrir 
öðrum. Farið var yfir verkefnið og stjórn þess 
sem og næstu skref í þróuninni, mál sem 
varða stjórnun og fjármál voru rædd sem og 
mál varðandi miðlun á verkefninu og 
vinnureglur.  

Annar fundur var haldinn 23. júní 2021 og var 
aðalfundarefnið að ræða fyrsta 
vinnupakkann (IO1): Þarfagreining, þarfir 
notenda og þróunin á framsetningu á 
verkefnum. Umræðuefnin voru m.a. 
skilgreining á markhópum, framsetning (IO1), 
skilgreining og hönnun á spurningalista, 
markmiði og útfærla á lokaafurðum, 
CENTAUR-verkefnisins, skilgreining á 
hagsmunaaðilum og tímasetningar.  



 

   

Yfirstandandi vinna 
Miðlun  Gerð hefur verið áætlun um 
miðlun á verkefninu og henni dreift til allra 
sem að verkefninu koma, en einnig dagatal 
á samfélagsmiðlum þar sem birtar verða 
fréttir af áframhaldandi vinnu við CENTAUR.  

 

Dreifibréf Gríski samstarfsaðilinn, 
Wisefour, bjó til dreifibréf fyrir Centaur. Það er 
sex blaðsíðna upplýsingabæklingur þar sem 
tilgangi verkefnisins er lýst, markmiðum þess, 

afurðunum og á hvaða samfélagsmiðlum 
finna má frekari upplýsingar.  

 

Heimasíða  
Búið er að opna heimasíðu þar sem afurðir 
efni verða settar inn. Niðurstöður kannanna 
verða birtar sem og samtöl  samstarfsaðila 
um verkefnið.  

Skoðaðu heimasíðuna hér:   
http://centaur-project.eu/

 

Þarfagreining - Spurningalisti 
Þessa fyrstu mánuði CENTAUR-verkefnisins hafa allir samstarfsaðilarnir unnið saman að  
afurðum fyrsta vinnupakkans: þarfagreiningu og þróunina á framsetningu æfinganna. 
Gerður var spurningalisti og honum dreift til skilgreinds hóps hagsmunaaðila í skapandi 
greinum og í fullorðinsfræðslunni, í öllum löndum samstarfsaðilanna.  

Spurningalistinn samanstóð af sex aðalhlutum, eftir því hvers konar upplýsingar verið var að 
spyrja um og þar á meðal voru bæði lokaðar og opnar spurningar sem og spurningar 
samkvæmt Likert-kvarða: Persónu og lýðfræðiupplýsingar, þróun sköpunarkrafts, efling 
seiglu, efling frumkvöðlafærni og nýsköpunar, samskiptafærni og námsumhverfi.  

Samstarfsaðilarnir eru um það bil að ljúka við að vinna úr spurningalistunum hver í sínu 
heimalandi og verða niðurstöðurnar birtar fljótlega. 

Þar að auki hefur hver samstarfsaðili verið að skrifa skýrslu um athugun á vistkerfi 
sköpunargreina og fullorðinsfræðslu í sínu landi. Skýrslurnar verða bráðum tilbúnar. 

 

Dagur náms-og starfsráðgjafar á Íslandi 
2021 
Félag náms-og starfsráðgjafa á Íslandi héldu ráðstefnu í tilefni af 
degi náms-og starfsráðgjafar þann 28. október 2021. Sýnileiki, 
samstaða og stafræn tilvera var yfirskrift ráðstefnunnar. Björg 
Jóna Birgisdóttir sem leiðir verkefnið á Íslandi kynnti CENTAUR-
verkefnið á ráðstefnunni og margir ráðstefnugestir sýndu áhuga 
á að fá að heyra meira um vinnuna við verkefnið og 
niðurstöður.   



 

   

Athugasemdir og væntingar samstarfsaðilanna

Apostolis Foukas 
Hverjar eru persónulegar væntingar 
þínar varðandi verkefnið?  

Við viljum styðja listamenn, hjálpa 
þeim að deila kunnáttu sinni og búa 
til nýjar samskiptaleiðir milli þeirra og 
almennings. Við viljum líka færa 
almenning nær listunum, fá fólk til að 
njóta alls konar sköpunar og gera 
hana hluta af sínu daglega lífi. 

Klaus Linde-Leimer 
Því er það mikilvægt og fyrir hverja? 

Verkefnið er mikilvægt fyrir 
listamenn á þann hátt að á 

tímum þegar þeir geta ekki 
stundað listsköpun sína þá geta 
þeir komið skoðunum sínum og 
verkefnum á  framfæri. Verkefnið 
er mikilvægt fyrir marga því listin 
gefur fólki innblástur, sérstaklega 
þegar aðstæður eru flóknar og 
erfiðar. 

Thomas Wenzel 
Hvað rekur verkefnið áfram? 

Listin og sköpunarkrafturinn 
verður að lifa! Sérstaklega á 
erfiðleikatímum fyrir hópa eins og 
listamenn og  farandverkamenn  
í fjölþjóðasamfélögum...

 

Fylgstu með CENTAUR á   
samfélagsmiðlum                                        
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„Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins styrkir útgáfu þess efnis sem þróað er í þessu verkefni en ábyrgist samt sem áður ekki 
innihald efnisins því það endurspeglar vinnuframlag og skoðanir höfunda. Ekki er hægt að draga framkvæmdastjórnina til 
ábyrgðar vegna notkunar sem byggir á upplýsingum sem fengnar eru úr efninu.“ 


