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SÍSL  
Sérfræðingateymi í samfélagi sem lærir 

í 
Mosfellsbæ 

Kristen L MacMaster þjálfar þátttakendur í PALS (Peer Assisted Learning Strategies) dagana 21. 
og 22. september í  færanlegri kennslustofu á Varmársvæðinu og 23. september í yngri deild 
(salnum) 2. hæð í Varmárskóla. Richard Littlebear þjálfar þátttakendur í smiðju á Akranesi þann 
1. október. Smiðja Richards er opin þátttakendum í PALS verkefninu og öðrum áhugasömum í 
Mosfellsbæ. Meðlimir í sérfræðingateymi ásamt nokkrum kennurum sjá um þjálfun í samlestri og 
notkun Risabóka. 
 
Dagsetning Tími Hópar  Áherslur 
21. september  09:00-12:30  Leikskólar og 1. 

bekkur  
Þjálfun í PALS og kynning á 
hugmyndafræði, rannsóknum, hvernig 
pörun fer fram o.fl. 

21. september  13:15-15:00/16:00  Leikskólar og 1. 
bekkur  

Innleiðing, samvinna og pælingar 
Þátttakendur vinna saman úr hugmyndum 
að innleiðslu verkefnisins í skólastarfið, 
skiptast á skoðunum og skoða gögnin 
sem þeir hafa fengið í hendur. Einnig  
dýpka þeir skilning sinn á því sem þeir 
fengu þjálfun í um morgunin.  

22. september  08:15-12:30 Kennarar nemenda 
í 
 2. – 6. bekk 

Þjálfun í PALS og kynning á 
hugmyndafræði, rannsóknum, hvernig 
pörun fer fram o.fl. 

22. september  13:15-16:00  Kennarar nemenda 
í 
 2. – 6. bekk 

Innleiðing, samvinna og pælingar 
Þátttakendur vinna saman úr hugmyndum 
að innleiðslu verkefnisins í skólastarfið, 
skiptast á skoðunum og skoða gögnin 
sem þeir hafa fengið í hendur. Einnig  
dýpka þeir skilning sinn á því sem þeir 
fengu þjálfun í um morgunin. 

22. september  13:15-16:00  Kennarar eldri 
nemenda 

Þjálfun í PALS og kynning á 
hugmyndafræði, rannsóknum, hvernig 
pörun fer fram o.fl. 

23. september 09:00-12:30 Allir þátttakendur Innleiðing, samvinna og pælingar. 
Þátttakendur vinna saman úr hugmyndum 
að innleiðslu verkefnisins í skólastarfið, 
skiptast á skoðunum og skoða gögnin 
sem þeir hafa fengið í hendur. Einnig  
dýpka þeir skilning sinn á því sem þeir 
fengu þjálfun í um morgunin. 

23. september 13:15-15:00 Allir þátttakendur Risabækur og samlestur: Kynning á 
samlestrartækninni og risabókum. 

1. október 09:00-13:00 Allir sem hafa 
áhuga 

TPR (Total Physical Response) í umsjá 
Richards Littlebear. Smiðjan verður 
haldin á Akranesi og þar fá þátttakendur 
þjálfun í TPR sem er leið til að kenna 
byrjendum og jafnvel lengra komnum á 
öllum aldri nýtt tungumál. 
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