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Fimmtudaginn 10. apríl sl. voru haldnar UT-menntabúðir í
húsnæði Menntavísindasviðs HÍ við Stakkahlíð. Að þessu sinni
var annað snið á búðunum. Í staðinn fyrir að skipta svæðinu í
nokkrar stöðvar þar sem eitt viðfangsefni er kynnt á hverri
stöð, var einungis ein stöð og fóru allar kynningarnar fram
þar.
Kristín Jónsdóttir kynnti FlipGrip, 90 sek. video-frásögn.
Kennari leggur fram spurningu sem nemendur svara í 90 sek.
myndskeiði.
Bjarndís Fjóla Jónsdóttir kynnti Powtoon, hvernig það er nýtt
í ljósmyndunarkennslu. Einnig hvernig Smore er nýtt í
upplýsingatæknikennslu.
Ásdís Steingrímsdóttir kynnti Pinterest, samfélagsmiðill –
vefsíðusafn.
Þorbjörg Guðmundsdóttir kynnti Touchcast, mjög flottar
videokynningar (VideoWeb).
Ágústa Guðmundsdóttir kynnti Kahoot, veflægt spurningakerfi
sem byggir á game-based digital pedagogy. Virkar á öllum
tækjum.
Salvör Gissurardóttir kynnti Hopscotch, einfalt forritunarmál
fyrir iPad. Kynningarmyndskeið á íslensku.
Tryggvi Thayer kynnti Raspberry pi, lófastór tölva sem keyrir
á Linux stýrikerfinu. Tölvuna er hægt að forrita til að gera
nánast hvað sem er.
Myndirnar hér fyrir neðan voru teknar á menntabúðunum.
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Menntabúðir 3 – fréttir
Þriðju menntabúðir vetrarins voru haldnar í dag. Slagorð
dagsins voru „Fleiri nýjungar í nóvember„. Aðstandendur
menntabúða vilja koma á framfæri þakklæti til þátttakenda

fyrir að taka þátt í þessari tilraun og aðstoða við þróun
verkefnisins.
Svæðinu var skipt upp í 5 stöðvar og voru umfjöllunarefnin af
ýmsum toga. Dagskráin gerði ráð fyrir eftirfarandi
viðfangsefnum: Kynning á námsleikjavefnum paxel123.com,
kynning á prufuútgáfu námsleik fyrir iPad sem verið er að
leggja lokahönd á fyrir iPad, kynning á hvernig
smáforritin Book Creator og Story Creator eru nýtt í
lestrarkennslu, kynning á grunnatriðum í Geogebra, kynning á
skjalavinnslu
á
vefnum,
flettibækur
o.fl.,
fliphtml5, crocodoc, scribd. Sjá nánar: pdf skjöl á vefnum og
lesa skjöl á vefnum. Kynning á TouchCast, Edmodo, PaperCamera,
ComicLife, Google Drive, Google Maps. Kynning á kennsluáætlun
um netöryggi fyrir grunnskóla. 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.
Miklar og góðar umræður sköpuðust á stöðvunum sem náðu langt
út fyrir dagskránna og var almennt mat þátttakenda að búðirnar
hefðu tekist vel. Í lokin fóru fram umræður þar sem m.a. kom
fram mikil ánægja með búðirnar og greinilegur vilji til að
halda verkefninu áfram. Einnig kom fram að einn grunnskóli er
farinn að nýta sér „Menntabúðaaðferðina“ á meðal kennara til
þess að miðla upplýsingatæknina sín á milli.
Myndirnar hér fyrir neðan voru teknar á menntabúðunum 21.
nóvember.

Menntabúðir 1 – fréttir
Fyrstu menntabúðir vetrarins voru haldnar í dag. Slagorð
dagsins voru „Trix, tækni og tengslanet“. Einstaklega var
gaman að sjá hversu margir mættu og tóku þátt í þessari
velheppnuðu tilraun með okkur.
Svæðinu var skipt upp í 7 stöðvar og voru umfjöllunarefnin af
ýmsum toga. Dagskráin gerði ráð fyrir eftirfarandi
umfjöllunarefnum: twitter (#menntabudir @ut_torg), Doceri,
TouchCast, Turfhunt, Relanpro, PowToon, Vendikennsla, Opið
menntaefni, Pinterest, Vefveggspjöld.
Mikið fjör og góðar umræður sköpuðust sem náðu langt út fyrir
dagskránna og var almennt mat þátttakenda að búðirnar hefðu
tekist vel. Einnig komu fram tillögur um umfjöllunarefni fyrir
næstu menntabúðir sem verða haldnar fimmtudaginn 7. nóvember.
Skráning er þegar hafin.
Sólveig Jakobsdóttir og Svava Pétursdóttir fjalla um
menntabúðirnar á bloggsíðum sínum. Smelltu á nöfnin þeirra til
að lesa færslurnar.
Myndirnar hér fyrir neðan voru teknar á menntabúðunum 31.
október 2013.

