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Kynningin í dag

1. Tungumálatorgið 1. Tungumálatorgið 

2. Samfélagið - starfssamfélögin

3. Spuni – aðstæðubundið nám

4. Verkefni í vinnslu

http://tungumalatorg.is/um-torgið/kynningar



• Upplýsinga-, efnis- og 
samfélagsvefir 

• Námsvefir

• Ráðgjafavefir





Umfram allt efni frá fólki...
í starfssamfélagi torgsins

Digital Habitats. Stewarding technology for communities. 
Wenger, White, Smith.



Starfssamfélög (e. Communities of Practice)

• Byggja á kenningu Jean Lave og Etienne Wenger um • Byggja á kenningu Jean Lave og Etienne Wenger um 
aðstæðubundið nám (e. Situated Learning). 

• Eru hópur fólks sem deilir áhuga eða ástríðu fyrir 
einhverju sem hann starfar við. 

• Til að ná árangri hella þátttakendur sér út í sameiginleg 
verkefni og umræður, hjálpast að og skiptast á verkefni og umræður, hjálpast að og skiptast á 
upplýsingum. 

• Kjörin farvegur til að flytja upplýsingar, miðla góðum 
fyrirmyndum, gefa ráð og kalla eftir viðbrögðum.

http://ewenger.com/theory
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: 

legitimate peripheral participation.



http://ewenger.com/theory/start-up_guide_PDF.pdf



9 meginþættir starfssamfélaga á neti

Digital Habitats. Stewarding technology for communities. 
Wenger, White, Smith.



Frá ritvinnsluskjali, til lista á vef 
og til kennarans á Vimeo



Úr hillu í ráðuneyti 
– yfir á vef



Úr læstu netnámsumhverfi 
- yfir á vef



Úr glatkistunni



Úr myndavélunum
og skjalasöfnumog skjalasöfnum



Hvers vegna?

• Tryggja nemendum þann jöfnuð sem þeir eiga rétt á • Tryggja nemendum þann jöfnuð sem þeir eiga rétt á 
samkvæmt lögum

• Stuðla að samstarfi kennara án tillits til búsetu

• Efla kennara í starfi með gagnkvæmum samskiptum 
og hagnýtu stoðefni

• Koma efni á framfæri og samnýta þekkingu, reynslu 
og fé



Styrkur verkefnisins

• Frumkvæði frá Mennta- og menningarmálaráðurneyti

• Vefir hýstir hjá Mennta- og menningarmálaráðurneyti

• Starfsaðstaða í skjóli Menntasmiðju Menntavísindasviðs HÍ

• Samlegð fjármagns úr ýmsum áttum

• Samlegð fagmennskunnar

• Áhugi og hvatning ýmissa opinberra aðila• Áhugi og hvatning ýmissa opinberra aðila

• Dásamlegt skólafólk



Spuna - námskeiðið

Í hverri lotu voru valin verkfæri kynnt til sögunnar

A. Samskipti

B. Efnismiðlun

C. Skapandi vinna

D. Annað 



Forkönnun (N=30)

• Ertu með aðgang að vefmyndavél?• Ertu með aðgang að vefmyndavél?
67%

• Ertu með aðgang að síma með myndavél?
70%

• Hefur þú notað GoogleDocs skjalasvæðið?
33%33%

• Ertu með aðgang á Facebook?
100%

http://tungumalatorg.is/spunilokad/lota-1/forkonnun



Hver eru markmið þín með þátttöku á námskeiðinu?

Mín markmið eru að verða færari 
kennari með margar hugmyndir að 

Að kynnast nýjum "viðurkenndum" 
forritum sem ég hef ekki komist í kennari með margar hugmyndir að 

fjölbreyttari kennsluháttum. 
Verða betri en ég er fyrir nemendur 
mína.
Kynnast fólki sem er að gera 
svipaða hluti og ég.
Hafa gaman af þessu. :)

Að efla færni mína í starfi. Ég vil 

forritum sem ég hef ekki komist í 
kynni við áður og vonandi fá tækifæri 
til að sýna öðrum kennurum í 
skólanum þessi verkfæri. Get á móti 
vonandi komið á framfæri öðrum 
forritum sem ekki eru á 
verkfæralistanum ykkar og koma sér 
vonandi vel fyrir aðra kennara.

Að efla færni mína í starfi. Ég vil 
gjarnan að nemendur mínir geti 
unnið fjölbreytt og lifandi verkefni 
og til þess að það geti gerst þá þarf 
ég að kunna það líka.

Auka þekkingu mína og geta miðlað 
til samkennara. Bæta kennsluna með 
því að hafa fleiri möguleika með hjálp 
tækninnar



Aðstæðubundið nám

Á Spuna fylgdust þátttakendur með kynningum, tóku þátt í umræðu um 
gagnsemi verkfæra, svöruðu könnunum, ígrunduðu starf sitt og 

prófuðu valin verkfæri með eigin nemendumprófuðu valin verkfæri með eigin nemendum

http://tungumalatorg.is/spuni 



Lokakönnun

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dFZVT1h0N2tfTVd5ZG9tb2hjaWc3Y2c6MQ



Hugleiðing þátttakanda í lok námskeiðs

Sæl, næsta ár fer ég að kenna aftur þýsku fyrir byrjendur. Ég er 
að hugsa um að nota nokkur af verkfærum frá Spuna til að gera að hugsa um að nota nokkur af verkfærum frá Spuna til að gera 
þessa kennslu aðlaðandi og heimavinnu skemmtilega. Eitt sem 
mig langar að gera er að stofna wikisíðu um þýskuna sem 
bekkurinn mun saman þróa. Korktafla gæti þjónað vel til að 
koma skilaboðum til nemenda. Heimavinna gæti verið að skrifa 
eða tala inná glærukynningar (Voice Thread) frá þýskutímum. 
Við gætum æft framburð á Voxopop. Við gætum búið til plaköt á Við gætum æft framburð á Voxopop. Við gætum búið til plaköt á 
Glogster og við gætum hringt inn kynningu (Lota 1). Með öðrum 
orðum finnist mér skemmtilegt að búa til námsáætlun sem 
inniheldur reglulega vinnu í ýmsum forritum og þar sem bókin og 
hefðbundin verkefni á pappír væru aðeins lítill hluti af náminu.  



Verkefni

• Brúin – samskiptaverkefni nemenda á Norðurlöndum

• Samfélagsvirkni – vannýttir möguleikar• Samfélagsvirkni – vannýttir möguleikar

• Kynningar og kannanir meðal notenda

• Nýir fjölmenningarvefir 

• Erlendu málin

• Mobil telefone

• Jóladagatalið• Jóladagatalið

• ÍSA-teymin

• Spunnið áfram

• 1 árs afmæli




