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Þakkir!



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





Hvernig?

• Rætur í opinberri stefnumótun, 
starfi frumkvöðla og sýn á
þarfir og framtíð skólastarfs

• Sprettur upp af raunverulegri 
þörf í skólasamfélaginu

• Hefur styrkst af samstarfi 
ýmissa einstaklinga, stofnana 
og ráðuneytis 

• Samlegðaráhrif og stuðningur 
skilar sprotum og fyrirmyndum 
til framtíðar



Hvað?

• Nýstárleg upplýsingagjöf til innflytjenda

• Námsvefir

• Ráðgjöf á neti

• Kennslufyrirmyndir

• Samstarfsvettvangur 
framtíðar



Vettvangur íslensku á
Tungumálatorginu

Menntakvika 2010



Íslenskan

• Námsvefir

• Upplýsinga-, efnis-
og samfélagsvefir

• Ráðgjafavefir



Námsvefir

• Viltu læra íslensku?
• Íslenska fyrir alla
• Efni úr Íslenskuskólanum



Upplýsingar, efni 
og ráðgjöf



• Form og inntak
kennslunnar? 

• Hvernig má nýta netið til að
styðja við (staðbundna) 
íslenskukennslu erlendis? 

• Hvernig má styðja við
íslenskunám íslenskra
barna erlendis?



Erlend mál og 
fjölmenningarlegar 

áherslur

Menntakvika 2010



Erlend mál



Fjölmenningarlegar 
áherslur



Starfssamfélagið

Menntakvika 2010



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



The Community of Practice

The domain: vettvangur/svið

It has an identity defined by a shared 
domain of interest.

The community: samfélag

In pursuing their interest in their domain, 
members engage in joint activities and 
discussions, help each other, and share 
information.

The practice: starfsemi

Members of a community of practice are 
practitioners. They develop a shared 
repertoire of resources: experiences, stories, 
tools, ways of addressing recurring 
problems—in short a shared practice. 

Af vef: Etienne Wenger
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Fyrirmyndir úr bókinni Communities of 
Practice. Creating Learning Environments for 
Educators. 2008.  Millner og Daily.
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Starfssamfélög



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

Áherslur
samfélagsins
1. Meetings
2. Open-ended 

conversations
3. Projects
4. Content
5. Access to expertise
6. Relationships
7. Individual participation
8. Community cultivation
9. Context



Samfélagið

„Individuals will not 
engage in sharing unless 
they find it motivating to 
do so (whether because they feel 
valued and are valued, because they 
are getting something in return, or 
because they want or contribute to a 
bigger vision).“ Michael Fullan, 2001



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



Skrefin

1. Vettvangur og efni

2. Samfélagið og miðlun kennsluhátta
Vor 2011: Netverkfæri til náms og kennslu.      

Netnámskeið fyrir tungumálakennara.

3. Námsvettvangur og sjálfbærni



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




