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Fyrri lota 

1 Anna Margrét  Ólafsdóttir, 

annamagga60@gmail.com, 

leikskólinn Nóaborg 

Námsleikjavefurin paxel123.com ég er með og er ókeypis 

leikjavefur með stærðfræði- og móðurmálsleikjum fyrir elstu börn 

leikskólans og yngri börnum grunnskólans. Þá ætla ég að sýna 

prufuútgáfu af einum leik af vefnum sem verið er að leggja 

lokahönd á fyrir iPad.: er stjórnarmaður í 3F og kem í þeirra nafni. 

2 Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 

Bergljotvilhelmina@simnet.is, 

Dalvíkurskóli 

Smáforritin Book Creator og Story Creator og hvernig  hægt er að 

nota þau við kennslu nemenda með alvarlega lestrarerfiðleika.: Ég 

er sérkennari sem hef sérstaklega lagt stund á lestrarfræði og er í 

framhaldsnámi í upplýsingatækni við HÍ. 

3 Gunnar Björn, gbb13@hi.is, 

meistaranámsnemi 

Grunnatriðin í geogebru:  

4 Salvör Gissurardóttir, salvor@hi.is, 

Háskóli Íslands 

Hvernig hægt er að vinna með skjöl á vefnum, búa til flettibækur 

o.fl. fliphtml5, crocodoc, scribd Sjá nánar á þessum vefslóðum: 

http://salvor.is/?p=118  og  http://salvor.is/?p=82   

5 Tryggvi/Kristian Guttesen, tbt@hi.is, 

Menntaskólinn á Egilsstöðum 

Kynning á Pestalozzi námskeiði um siðferði á netinu 

 

Síðari lota (hefst um kl. 17) 

1 Anna Margrét  Ólafsdóttir, 

annamagga60@gmail.com, leikskólinn 

Nóaborg 

Námsleikjavefurin paxel123.com ég er með og er ókeypis 

leikjavefur með stærðfræði- og móðurmálsleikjum fyrir elstu 

börn leikskólans og yngri börnum grunnskólans. Þá ætla ég að 

sýna prufuútgáfu af einum leik af vefnum sem verið er að leggja 

lokahönd á fyrir iPad.: er stjórnarmaður í 3F og kem í þeirra 

nafni. 

2 Þorbjörg Guðmundsdóttir, 

obbagumm@gmail.com, Grunnskóli 

Grundarfjarðar 

TouchCast, Edmodo, PaperCamera, ComicLife,Google Drive, 

Google Maps og fleira ef vilji er fyrir hendi.:  

3 Sólveig Jakobsdóttir, soljak@hi.is, Háskóli 

Íslands 

Leikur að læra um verkfæri og notkun þeirra í námi og störfum - 

Samskipti, samfélagsmiðlar og margs konar tæknibúnaður. 

Nýting GoogleDocs o.fl. Uppbygging verkfærabanka?: Leikur 

sem var verið að prófa í námskeiði við Háskóla Íslands. 277 

færslur söfnuðust í GoogleDocs. Teymisvinna í anda 

Lífshlaupsins. 

4 Salvör Gissurardóttir, salvor@hi.is, Háskóli 

Íslands 

Hvernig hægt er að vinna með skjöl á vefnum, búa til 

flettibækur o.fl. fliphtml5, crocodoc, scribd Sjá nánar á þessum 

vefslóðum: http://salvor.is/?p=118  og  http://salvor.is/?p=82   

5 Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, 

bjarjons@gmail.com, Lágafellsskóli, UT-torg 

Netöryggi: Hvernig ég flétta netöryggi inn í 

upplýsingatæknikennslu.:  
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