
Sumarnámskeið 
Ísbrúar 2010

Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir



TUNGUMÁLATORGIÐ

• Miðja efnis og upplýsinga 
um nám og kennslu tungumála.

• Vettvangur samvinnu.

• Opnar haustið 2010.



Hvað?

• Efnisvefir

• Samskiptavefir

• Námsvefir



Fyrir hverja?

• Vettvangur allra skóla og fræðslustofnanna, 
kennara og foreldra.

• Vefir og netsamfélög öllum að kostnaðarlausu.

• Hugverkasameign 
(Creative Commons).



Hvers vegna?

• 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.



ÍSLENSKA

Tungumálatorgið styður við íslenskunám 
með upplýsingamiðlun, ráðgjöf og samskiptum um netið.



Sjónvarpsþættirnir Viltu læra íslensku á netið

Útdráttur á íslensku, 
ensku, spænsku 
(og pólska væntanleg)



Íslenska fyrir alla

• Námsefnið Íslenska fyrir alla 1-4 er í
endurskoðun og væntanlegt á netið.

• Aðlagað nýrri námskrá Íslenska fyrir 
útlendinga – grunnnám sem gefin var út af 
menntamálaráðuneytinu 2008.



ÍSLENSKA ERLENDIS

Stór og vaxandi hópur íslenskra barna býr erlendis.
Tungumálatorgið styður við íslenskukennslu þeirra.



Íslenska erlendis (0-18 ára nemendur)

• Vettvangur allra þeirra er koma að 
íslenskukennslu barna og unglinga erlendis.

• Tengt staðbundinni kennslu sem fer fram á
Norðurlöndum og í stærstu borgum Mið-Evrópu. 



FJÖLMENNINGIN

Mikill fjöldi nemenda af erlendum uppruna undirstrikar 
mikilvægi þess að nýta, miðla og læra af starfi liðinna ára.



Þjónusta við innflytjendur og skóla
Skjáupptökur á pólsku með upplýsingum um skólagöngu og 
tómstundir barna og unglinga.



Vettvangur samvinnu

• Vettvangur sem notendur taka þátt í að móta. 

• Póstlisti Huldu Karenar.

• Foreldrafræðsla Arnbjargar.

• Samstarf Símenntunarstofnana.

• Tengingar í aðra vefi.

• Opið fyrir efni og samvinnu.



• Tenglar

• Námsefnisyfirlit

• Verkfærahorn



MÓÐURMÁLIN

Nemendur í leik-, grunn- og framhaldsskólum með annað 
móðurmál en íslensku eiga eftir því sem kostur er að fá
tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu.  Nýta skal kosti 
netsins til að nálgast efni á móðurmáli og efla samskipti 
nemenda með sama menningar- og tungumálagrunn. 

Stefna ríkistjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 2007:13-14



Pólska í Tungumálaveri



Spænska 
móðurmálssíðan 

á Tungumálatorgi



Ítalska 
móðurmálssíðan 

á Tungumálatorgi



NORRÆNU TUNGUMÁLIN

Með námi í norrænum tungumálum er stuðlað að því að
viðhalda og efla tengsl við Norðurlönd.  Þau eru kennd
vegna samskipta og menningartengsla við norrænar þjóðir. 
Stór hópur Íslendinga sækir nám og störf á Norðurlöndunum.



Danska

• Samfélag starfandi dönskukennara með 
þátttöku Félags dönskukennara.

• Góð dæmi um útikennslu, hringekju, 
stöðvanám, námsmat og fleira.

• Myndir, myndbönd og verkferlar. 





Norræn mál



Löng leið hefst á einu skrefi! 

Fylgist með!

Takið þátt!



Stuðningur

• Verkið er unnið fyrir styrki frá mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, Sprotasjóði, Samstarfssjóði Íslands 
og Danmerkur, Endurmenntunarsjóði grunnskóla, 
Þróunarsjóði innflytjendamála, Nordplus og 
Vinnumálastofnun.

• Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Menntasvið 
Reykjavíkur og Menntavísindasvið Háskóla Íslands leggja 
Tungumálatorginu lið.  

• Einstaklingar og ýmis samtök tungumálakennara hafa komið 
að verkefninu.


