Múkk og múður menntabúðir
Fimmtudaginn 6. febrúar og þriðjudaginn 25. febrúar kl. 16-18
verða haldnar menntabúðir í stofu H-207 í aðalbyggingu
Menntavísindasviðs Háskóla Íslands við Stakkahlíð. (Smelltu á
dagsetningu til að skrá þig). Fyrir áramót voru haldnar
þrennar menntabúðir sem mæltust mjög vel fyrir og var þátttaka
góð. Þátttakendur komu víða að og eru dæmi um að nokkrir lögðu
á sig allt að tveggja klukkustunda ferðalag. (Sjá smore
auglýsingu)
Menntabúðir er samkoma þar sem fólk kemur saman til þess að
miðla af eigin reynslu og þekkingu og afla sér fróðleiks frá
öðrum þátttakendum. Þær eru ætlaðar starfandi kennurum á öllum
skólastigum og fyrir kennaranema. Þátttakendur fá staðfesta
viðurkenningu
á
endurmenntun
frá
Starfsþróun
Menntavísindastofnunar HÍ. Þátttaka er ókeypis en gert er ráð
fyrir virkri þátttöku.
Mikil vakning er í tengslum við fjarnám, vefnám, spjaldtölvur,
innleiðingu nýrrar aðalnámskrár svo eitthvað sé nefnt.
Fjölmörg áhugaverð þróunarverkefni eru í gangi úti í skólunum
sem vert er að fylgjast með. Áhersla verður lögð á
tengslamyndun fólks sem er að þreifa sig áfram með nýtingu
nýrrar tækni og miðla í skólastarfi.
Meginmarkmið menntabúða er að:
a) skapa jafningjaumhverfi þar sem miðlun þekkingar og reynslu
á sér stað
b) veita þátttakendum tækifæri til að læra og prófa sig áfram
með ýmis áhugaverð viðfangsefni
c) stuðla að tengslamyndun og samvinnu fólks sem er að þreifa
sig áfram með nýtingu nýrrar tækni og miðla í skólastarfi.
Eins og fyrirsögnin gefur til kynna verður aðaláhersla þessara
menntabúða MOOC (sjá umfjöllun um MOOC námskeið) og Moodle
(sjá umfjöllun um Moodle) en að sjálfsögðu er opið fyrir önnur

framlög. Nauðsynlegt er að skrá þátttöku í hvert skipti til að
auðvelda
utanumhald
og
skipulagningu.
Smelltu
á
dagsetningarnar hér fyrir ofan til að skrá þig.
Fyrirkomulag:
Þátttakendur eru beðnir að koma með framlag í búðirnar en ekki
er ætlast til að allir komi með innlegg. Framlög geta verið
margbreytileg, t.d. að segja frá kennsluhugmynd, vefsíðu,
forriti, smáforriti, námsskrárvinnu, eða að varpa fram
spurningum. Tryggt verður að nóg áhugavert efni verði til
reiðu. Þátttakendur eru hvattir til að koma með fartæki
(fartölvu, spjaldtölvu, snjallsíma,…) með sér og hægt verður
að tengjast neti.
Samstarfsaðilar menntabúða:
UT-torg og Menntamiðja
Fagaðilar og framhaldsnemar í upplýsingatækni og miðlun
Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun (RANNUM)
Menntasmiðja

Upplýsingatækni og miðlun í
Kennaradeild
Eitt af kjörsviðum Kennaradeildar Menntavísindasviðs HÍ er
„Upplýsingatækni og miðlun„. Áhersla er lögð á að nemendur
þjálfist í að nýta UT og miðlunaraðferðir við framkvæmd og
skipulag skólastarfs.
Markmið námsins er að nemendur átti sig á notagildi stafrænnar
tækni við upplýsingaleit, sköpun og miðlun þekkingar og
hlutverki miðla í þágu samskipta og lýðræðis.
Efnisflokkar vefsins eru:
Grunnnám
Framhaldsnám
Símenntun
Verkfærablogg
Kennarar

Rannum – Rannsóknarstofa í
upplýsingatækni og miðlun
Rannum var stofnuð árið 2008 af Fagráði í upplýsingatækni og
miðlun við KHÍ og hefur verið starfrækt síðan. Aðalmarkmið
rannsóknarstofunnar er að auka og efla menntarannsóknir og
þróunarstörf sem tengjast upplýsingatækni og miðlun.
Upplýsingatæknibyltingin hefur valdið gríðarlegum breytingum
sem móta störf og lífsstíl fólks og hvergi sér fyrir endann á.
Áhrif á nám og skólastarf hafa einnig verið töluverð.
Innlendar og erlendar rannsóknir benda til að tölvuvæðing

grunnskóla sé langt komin hér
upplýsingatækninnar mun síður.

á

landi

en

nýting

Mikil þróun hefur engu að síður átt sér stað í fjarnámi og kennslu,
ekki
síst
í
kennaramenntun
og
á
framhaldsskólastiginu. Kortleggja þarf þróun í nýtingu
upplýsingatækni á öllum skólastigum, kanna m.a. áhrif hennar á
uppeldi og skólastarf, kennara og nemendur, hvernig efla má
færni nemenda og kennara á sviðinu, skoða möguleika og tálma
sem í tækninni felast og þau vandamál sem henni geta fylgt.
Brýnt er
stofnana
þarf að
stafrænu

að bæta og auka samstarf einstaklinga, samtaka og
hvað varðar rannsóknir og þekkingarmiðlun. Einnig
efla samstarf um nýsköpun, þróun og mat, t.d. á
námsefni og fræðsluefni fyrirtækja, stofnana og

safna, afþreyingarefni eða leikjum, búnaði sem stuðlar að
tæknilæsi á meðal barna og unglinga og margvíslegum hugbúnaði
til skráningar, samskipta og miðlunar.
Rannsóknarstofan stefnir að því að skoða þarfir og safna
hugmyndum að rannsóknum og þróunarverkefnum á vettvangi. Sett
verður fram áætlun sem felur í sér þjálfun háskólanema og ungs
vísindafólks í nánu samstarfi við skóla og atvinnulíf. Stefnt
er að öflugu samstarfi innlendra og erlendra aðila af
mismunandi fræðasviðum.

