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Hvað? 

 

• Námsvefir 
 

• Upplýsinga-, efnis- 

og samfélagsvefir 
 

• Ráðgjafavefir 
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Áherslur 

• Nýstárleg upplýsingagjöf  

til innflytjenda 

• Námsvefir 

• Ráðgjöf á neti 

• Kennslufyrirmyndir 

• Samstarfsvettvangur  

framtíðar 

Langhlaup – ekki spretthlaup 

 



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 





Hér skoðum við vefinn 

www.tungumalatorg.is 

http://www.tungumalatorg.is/


Íslenskan 

• Námsvefir 

• Upplýsinga-, efnis- 

og samfélagsvefir 

• Ráðgjafavefir 



Erlend mál 



Fjölmenningarlegar 

áherslur 



Ef tími vinnst til 



Creative Commons 

Mynd tekin af ScottFisk gefin undir BY NC leyfi.  

http://creativecommons.org/about/licenses/
http://scottfisk.com/design/use-creative-commons/


Frá ritvinnsluskjali, til lista á vef  

 og til kennarans í hljóð og mynd  



Úr hillu í ráðuneyti  

– yfir á vef 



Úr læstu netnámsumhverfi  

- yfir á vef 



Úr glatkistunni 



Úr myndavélunum 

og skjalasöfnum 



En umfram allt efni frá fólki 



Hvað með þig? 

Hver er þín aðild? 



Endurmenntunarnámskeið vor 2010 

 
 

 

 

• Fyrir tungumálakennara 

• Hagnýtt gildi – tenging við 

kennslu 

• Skemmtilegt! 



Styrkur verkefnisins 

• Frumkvæði frá Mennta- og menningarmálaráðurneyti 

• Verkefnið er hýst hjá Mennta- og menningarmálaráðurneyti 

• Starfsaðstaða í skjóli Menntasmiðju Menntavísindasviðs HÍ 

• Samlegð fjármagns úr ýmsum áttum 

• Samlegð fagmennskunnar 

• Áhugi og hvatning ýmissa opinberra aðila 

• Dásamlegir starfsmenn úr  

atvinnuátaki Vinnumálastofnunar 

 



Nýbreytnin 

• Vettvangur sem hefur langtímaminni um góða kennsluhætti 

• Aukin samvinna, jafningjaráðgjöf og þátttaka hagsmunaaðila 

• Tengsl við kennaramenntun 

• Efni frá námskeiðum og fræðslufundum nær til allra sem áhuga hafa 

• Starfi danskra farkennara og annarra ráðgjafa fylgt eftir í máli og 
myndum 

• Áhersla á framsetningu í mynd og töluðu máli 

• Varanleiki og meiri líkur á að efnið eigi leið inn í skólamenninguna  

• Hagkvæmni og hagsýni 



Fram undan 

• Tryggja þarf að grunnvinna sem þegar 

hefur farið fram nýtist til framtíðar  

• Þróa þarf verkið í áföngum í samræmi við 

áherslur og þarfir notenda á hverjum tíma 

 

• Langhlaup – ekki spretthlaup 
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