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Kynningin 

1. Upplýsingamiðlun 

– Fjölvaki  

– Tungumálatorgið  
 

2. Starfssamfélag kennsluráðgjafa 

– Upplýsingamiðlun 

– Efnisbanki 

– Starfsþróun 

 

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



http://fjolvaki.mcc.is 

Upplýsingar um íslenskt samfélag á 
erlendum tungumálum 



• Upplýsinga-, efnis- og samfélagsvefir  

• Námsvefir 

• Ráðgjafavefir 

http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/ISA.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/ISE.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/ISU.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/LeikumogLaerum.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/dagny.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/netdansk1.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/rejselaerere1.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/EN.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/Arnbjorg1.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/11/HKA1.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/10/svenska_shortcut1.jpg
http://leikar.net/sumar2010/wp-content/uploads/2010/10/norsk_shortcut.jpg
http://tungumalatorg.is/danska
http://tungumalatorg.is/spaenska
http://tungumalatorg.is/polska
http://tungumalatorg.is/viltu_laera_islensku
http://tungumalatorg.is/drofn/




Hvers vegna? 

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

• Stuðla að samstarfi kennara án tillits til búsetu 

• Styðja við starfsþróun með gagnkvæmum samskiptum  
og hagnýtu stoðefni 

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



Creative Commons 

Mynd tekin af ScottFisk gefin undir BY NC leyfi.  

Á Tungumálatorginu er lögð áhersla á að merkja 
efni samkvæmt Creative Commons leyfum 

Svo lengi sem CC-skilmálunum 
er fylgt vernda leyfin einnig 
fólkið sem notar verk höfundar 
og léttir af þeim áhyggjum um 
brot á höfundarrétti. 
 
 

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

• Íslenska sem annað mál 

 
 

• Íslenska fyrir útlendinga 

 

 

• Íslenska erlendis 

{ 





Efnisbankar 
Í vinnslu! 









Fjölmenningin 

• Upplýsingar um skóla- og 
tómstundastarf 
 

• Áhersla á móðurmál 
 

• Íslenskar upplýsinga- 
síður á erlendum málum 
 









www.tungumalatorg.is/spuni  

Spuni aðstæðubundið netnám 
 

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

verkfæri með eigin nemendum 

Samskipti – efnismiðlun - skapandi vinna – o.fl. 

 



Umfram allt efni frá fólki... 

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

í starfssamfélagi torgsins 



Starfssamfélög (e. Communities of Practice) 

• 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 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. 



Starfssamfélag 

• Upplýsingamiðlun  
– Efni um fjölmenningarmál og kennslu íslensku sem 

annars máls (ÍSA) safnað og miðlað á neti.  
 

• Efnisbanki  
– Hagnýtu efni fyrir ÍSA-kennara miðlað á neti.  

Aðlöguðu námsefni safnað. 
 

• Starfsþróun 
– Netnámskeið og fræðslufundir 
– Fylgjumst með framþróun: lesbretti, spjaldtölvur, 

snallsímar o.fl. 



   
Takk fyrir! 

 


