Nýsamþykktur staðall lofar
betri myndfundi á netinu
Myndfundir eru löngu orðnir
ómissandi tól í verkfærakassa
þeirra sem nota netið fyrir
hvers kyns samstarf. Þótt hægt
sé að framkvæma margt með
tölvupósti,
spjallþráðum,
deildum skjölum o.þ.h. þykir
alltaf kostur að geta spjallað
við samstarfsfólk augliti til
auglitis. Þrátt fyrir mikla
þróun
á
myndfundatækni
undanfarinn áratug eru enn vissar takmarkanir til staðar. T.d.
getur sljó tenging hvar sem er í samskiptanetinu gert tæknina
nánast ónothæfa. Vandamálið er að þrátt fyrir mjög öfluga
samskiptastaðla þarf enn töluverða bandvídd til að flytja
hreyfimyndir um netið. Nýr staðall, sem samþykktur var af ITU
nú fyrir helgi, gæti h.v. breytt miklu þar um. Um er að ræða
s.k. H.265 staðal, eða ‘High Efficiency Video Coding’ (HEVC),
en með tilkomu hans ætti að vera hægt að flytja hreyfimyndir
um netið í töluvert meiri gæðum en nú er og, það sem skiptir
meira máli, þarf minni bandvídd til að gera það.
Mjög óvisst er hvenær byrjað verður að bjóða upp á tækni sem
byggð verður á nýja staðlinum því þótt staðall hafi verið
samþykktur er ekki þar með sagt að hann komi neytendum strax
að gagni. H.264 hreyfimyndastaðallinn, sem mest er notaður í
dag, var samþykktur 2003 og þótti þá mikil framför miðað við
það sem áður var til. Samt komst staðallinn ekki í almenna
notkun fyrr en með tilkomu iPad spjaldtölvanna sem litu fyrst
dagsins ljós árið 2010. Apple hafði ákveðið að styðja ekki þá
„de facto“ staðla sem voru orðnir nokkuð útbreiddir (aðallega
„flash video“ eða FLV sem gat ekki stutt H.264 án töluverðra

breytinga) til þess að geta nýtt kosti og yfirburði H.264
staðalsins. Það var aðeins vegna mikillar velgengni iPad
spjaldtölvanna sem H.264 varð þá ríkjandi staðall fyrir
hreyfimyndir á netinu. Sem dæmi má nefna að Skype byrjaði ekki
að styðja H.264 staðalinn fyrr en 2011 og þá fyrst á iOS
stýrikerfinu sem Apple iPhone, iPod og iPad nota.
Hins vegar má hafa í huga að tæknibreytingar verða sífellt
örari og því líklegt að það taki ekki eins langan tíma fyrir
H.265 staðalinn að breiðast út e.o. raunin var með H.264. Hver
sem raunin verður má gera ráð fyrir að myndfundatækni geti
orðið töluvert aðgengilegri og öflugri á næstu árum en nú er.
Það er alla vega full ástæða fyrir þá sem eru að hugsa um að
fjárfesta í nýrri tækni og hafa áhuga á að geta notað hana
fyrir myndfundi, hvort sem um er að ræða snjallsíma, tölvur,
spjaldtölvur eða aðra tækni eða hugbúnað, að forvitnast um
hvernig framleiðandinn ætlar að styðja H.265 staðalinn.
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Mightybell
–
Einfalt,
þægilegt og flott kerfi fyrir
netsamfélög
Mightybell er tiltölulega nýr
samfélagsvefur
sem
Gina
Bianchini
hefur
þróað.
Bianchini er þekktust fyrir að
hafa átt þátt í smíði Ning
samfélagskerfisins á sínum
tíma. Eins og flestir þekkja þá
er Ning með öflugri kerfunum fyrir utanumhald samfélaga á
netinu og jafnvel yfirdrifið fyrir það sem margir ætla sér.
Markmið Bianchini með Mightybell er að bjóða upp á einfalt og
ókeypis kerfi þar sem hægt er að mynda vefræn samfélög á
fljótlegan og einfaldan hátt. Það tekur aðeins stundarkorn að
skrá sig á vefinn (hægt að skrá sig með Facebook aðgangi) og
stofna nýtt samfélag. Samfélög geta verið opin eða lokuð og
einfalt er að tilkynna myndun samfélags til þátttakenda í
gegnum Facebook, tölvupóst eða Mightybell, ef þátttakendur
hafa þegar skráð sig þar.
Einn helsti styrkur Mightybell er að auðvelt er að flokka og

sortera efni sem notendur setja inn á vefinn. Mörgum finnst
skortur á slíkum möguleikum í „grúppum“ á Facebook mikill
veikleiki. Svo er Mightybell líka bara flott! Það lítur vel
út, er notendavænt og notendur geta ráðið að einvherju leyti
útliti ólíkt Facebook.
Hér er opið svæði á Mightybell þar sem hægt er m.a. að skoða
umræður sem hafa átt sér stað um möguleika kerfisins í
menntun.
Hér er hægt að nálgast upptöku af samtali sem Steve Hargadon
átti við Gina Bianchini um Mightybell í síðasta mánuði.
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Auglýst er eftir umsóknum um styrki fyrir þróunarverkefni úr
Vonarsjóði Félags Grunnskólakennara og Skólastjórafélags
Íslands. Umsóknarfrestur er 28. febrúar. Nánari upplýsingar um
styrki og umsóknarferli eru á síðu KÍ.
Auglýst er eftir umsóknum um Nordplus styrki. Menntaáætlun
Nordplus styrkir ýmiskonar samstarfsverkefni, samstarfsnet, og
heimsóknir. Umsóknarfrestur er 1. mars. Áhugasömum býðst
einnig að sækja námskeið í gerð umsókna fyrir Menntaáætlun
Nordplus. Námskeiðið verður haldið 31. janúar frá 14-16 hjá í
húsnæði Endurmenntunar HÍ. Nánari upplýsingar um námskeiðið
eru hér.
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Locatify býður Kennurum og
nemendum að taka þátt í opnum
prófunum
Íslenska fyrirtækið Locatify býður
kennurum og nemendum að taka þátt í
lokaprófunum á vefkerfi sínu þar sem
notendur geta á einfaldan hátt búið til
ratleik og snjallleiðsögn og gefið út í
TurfHunt
snjallsíma
appi.
Ratleikjakerfið verður opið til 7.
febrúar. Til að fá aðgang að kerfinu
þarf
að
skrá
sig
á www.locatify.com/signup og þar eru frekari leiðbeiningar.
Nánari upplýsingar um Locatify eru á www.locatify.com og
www.facebook.com/Locatify.
Frá Locatify:
„Opið ratleikjakerfi til 7.febrúar – Leikir tvinnaðir við nám
Íslenska frumkvöðlafyrirtækið Locatify býður kennurum og
nemendum að taka þátt í opnum lokaprófunum á vefkerfi þar sem
hver og einn getur á einfaldan máta búið til eigin ratleik og
snjallleiðsögn sér að kostnaðarlausu og gefið út í TurfHunt
appi í eigin snjallsíma. Einnig er öllum boðið í ratleiki á

höfuðborgarsvæðinu og víðar. Leikirnir geta verið byggðir á
kennsluefni í margvíslegum greinum. Um er að ræða nýja leið í
kennslu með óhefðbundnum aðferðum þar sem leikir eru tvinnaðir
við nám.
Ratleikir í snjallsíma – nýjung
Locatify hefur gefið út ratleikjaforrit sem kallast TurfHunt
fyrir iOS og Android. Ratleikirnir byggja á því að eitt eða
fleiri lið keppa sín á milli til sigurs, en einnig er hægt að
glíma við þrautirnar einn síns liðs. Lið fá fyrirmæli í símann
sem detta inn eftir GPS staðsetningarhnitum og þurfa liðin að
leysa þrautir á tilteknum stöðum. Liðin keppa sín á milli í
rauntíma og fá sýndargull og viðurkenningar á skjá símans að
launum. Símarnir þurfa að vera nettengdir á meðan leik stendur
og getur leikstjórnandi fylgst með stöðu leiksins í gegnum þar
til gerða vefsíðu.
Fyrir iPhone, iPad með GPS og Android snjallsíma
Leikurinn byggir á GPS staðsetningarhnitum, kortum,
myndum, spurningum, smáleikjum og þrautum
Ýmis konar þema getur verið í leikjunum t.d. jarðfræði,
saga, landafræði,
íslenska

arkitektúr,

víkingar,

listir

og

Eitt eða fleiri teymi keppa sín á milli við að finna
fjársjóði
Upplýsingar leiks eru sendar á vefsíðu leiksins þar sem
jafnframt er hægt er að sjá hvar keppendur eru
Leið til að kynnast umhvefinu og stunda útivist
Leikur af þessu tagi er nýjung og frábær leið til að kynna
sögu og náttúru þess svæðis sem leikurinn berst um. Einnig er
hægt að nýta hann til kynningar á þjónustu og menningu, í
hópefli og til stuðla að aukinni hreyfingu og útivist.
Ratleikir hafa verið búnir til um miðbæi Reykjavíkur, Kópavogs
og Hafnarfjarðar auk leikja í Laugardalnum, á Hvolsvelli og á
Eskifirði. Einnig er leikur útfrá Landnámssetrinu í

Borgarnesi. Þessir leikir standa nú öllum til boða og er fólk
hvatt til að prófa þá.
Samstarf í jarðvöngum og skólum
Ratleikir voru þróaðir í samstarfi við kennara og jarðfræðinga
í jarðvöngum í Noregi, Eistlandi og Kötlu jarðvangi á
Suðurlandi, 18 ratleikir voru búnir til í þessum löndum fyrir
nemendur í grunnskólum og háskólum en Nordplus Horizontal
styrkti það verkefni. Norræna leikjaverkefnið (Nordic Game)
styrkti jafnframt þróun kerfisins. Almenn ánægja hefur verið
með kerfið og aðgangur að því hefur þegar verið keyptur fyrir
alla nemendur og kennara tveggja grunnskóla í Noregi.
Einföld hönnunartól
Hönnunartólin eru einföld en pinnum er stungið á kort,
ljósmyndir sóttar, texti og spurningar skrifaðar og hljóðskrám
hlaðið upp, eftir því við á. Síðan er leikurinn eða leiðsögnin
gefin út. Til að prófa ratleik er TurfHunt appinu hlaðið niður
í Android eða iOS snjallbúnað en til að prófa leiðsagnir er
SmartGuide North Atlantic sótt í iPhone. Á meðan á
lokaprófunum stendur er hægt að skrá sig og prufa alla helstu
eiginleika kerfisins sér að kostnaðarlausu. Til að fá aðgang
er farið á slóðinawww.locatify.com/signup á heimasíðu
Locatify, þar er einnig að finna leiðbeiningar. Nánari
upplýsingar um Locatify eru á www.locatify.com og
www.facebook.com/Locatify.“
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Áhugi á forritunarkennslu
barna að aukast
Rakel Sölvadóttir hjá Skema var í Íslandi í
dag í morgun að tala um forritunarkennslu
fyrir krakka. Mikill áhugi er á að kenna
krökkum forritun í dag og má t.d. nefna að
Eistar eru núna að prófa sig áfram með
forritunarkennslu barna frá skólabyrjun og
gera ráð fyrir að skylda forritunarkennslu í
öllum skólum og á öllum skólastigum á næstu
árum.
Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun (RANNUM) hélt tvær
málstofur um forritunarkennslu fyrir börn í lok síðasta árs.
Upptökur frá málstofunum eru á vef RANNUM:
Upptökur frá fyrri málstofunni eru hér
og frá seinni málstofunni hér.
Að vissu leyti má segja að verið sé að endurvekja gamla umræðu

sem lagðist í dvala þegar tölvur fóru að ná verulegri
útbreiðslu og úrval forrita jókst til muna um leið og þau urðu
talsvert flóknari og meiri um sig en hafði verið áður. Það var
Seymour Papert, brautryðjandi í notkun upplýsingatækni í
skólastarfi, og hans samsstarfsfólk sem lagði fyrst línurnar
fyrir kennslu í forritun þegar þau bjuggu til forritunarmálið
Logo seint á 7. áratug síðustu aldar. Kennsla í Logo forritun
náði verulegum vinsældum snemma á 9. áratugnum þegar
tölvunotkun í skólum byrjaði að aukast. Síðar lagðist
forritunarkennsla að miklu leyti af og tölvukennsla miðaðist
frekar við að þjálfa nemendur í notkun einstakra forrita, t.d.
MS Office. Í dag er svo aftur farið að huga að
foritunarkennslu einfaldlega vegna þess hve útbreidd
tölvutæknin er orðin. Þá þykir ástæða til að brýna fyrir fólki
frá unga aldri að tölvutæknin er verkfæri sem felur í sér
margvísleg tækifæri til sköpunnar.
Hér eru greinar um tilraunaverkefni Eista í forritunarkennslu
og rætt við Ave Lauringson verkefnisstjóra:
Estonia’s plan to get 6 year olds coding is a stroke of genius
Why Estonia has started teaching its first-graders to code
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Google+
skólafólk

samfélög

fyrir

Sigurður Fjalar Jónsson birtir áhugaverða grein um Google+
samfélög á vef sínum sfjalar.net í dag. Google reynir nú mikið
að höfða til skólafólks og telja Google+ vera góðan vettvang
fyrir hverskyns samstarf og samskipti tengd menntun. Margir
telja Google+ hafa margt framyfir t.d. Facebook, m.a. betri
verndun persónulegra upplýsinga, innbyggður stuðningur fyrir
myndfundi, betri stuðningur fyrir samstarf frekar en bara
samskipti.
Sigurður bendir á fjölda áhugaverðra samfélaga sem hafa verið
mynduð á Google+. Þar á meðal er íslenskt samfélag um notkun
upplýsingatækni í skólastarfi. Það væri áhugavert að vita
hvort aðrir hafa sett upp samfélög á Google+ sem tengjast
menntun á Íslandi. Eins væri gagnlegt að hafa stað þar sem
áhugasamir geta leitað ráða um uppsetningu á samfélögum á
Google+.
Meira um Google+
Hér er myndskeið þar sem fjallað er um það hvernig Google

telur Google+ gagnast skólafólki.
Grein um hvernig einstakir tengimöguleikar í Google+ geta
gagnast skólafólki.
Notkun Google+ myndfunda („hangouts“) í menntun.
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Samtal um starfendarannsóknir

Á miðvikudaginn, 23. janúar kl. 11:30
efnir
Rannsóknastofa
um
starfendarannsóknir til fundar með
Jean
McNiff,
sérfræðingi
um
starfendarannsóknir
(e.
action
research). Þar mun McNiff svara
spurningum um starfendarannsóknir og
því kjörið tækifæri fyrir þá sem
starfa við menntun að kynnast
starfendarannsóknum og skapa umræður
um aðferðir og nýtingu þeirra.
McNiff hefur gefið út fjölda bóka um starfendarannsóknir,
margar í samstarfi við Jack Whitehead, sem er ekki síður
áhrifamaður á þessu sviði en McNiff. Saman hafa þau átt
drjúgan þátt í að kynna fyrir skólafólki gagnsemi
starfendarannsókna og þeirri hugmyndafræði að skólastofan er
tilraunastofa fyrir þróun menntunar.
Gagnsemi starfendarannsókna í skólum er augljós sérstaklega að
því leyti að kennarar eru hvattir til að ganga skipulega til
verks þegar verið er að þróa og prófa nýjar aðferðir. Sumir
hafa þó gagnrýnt McNiff og aðra sem hafa fjallað um notkun
starfendarannsókna í skólastarfi um að gera ekki nægilega
grein
fyrir
því
hvernig
skuli
miðla
og
nýta
rannsóknaniðurstöður. Sérstaklega þykir óljóst hvernig
niðurstöður starfendarannsókna eiga að hafa áhrif út fyrir
einstakar skólastofur og á kenningasmíði um menntun. Það væri
því áhugavert að vekja athygli á þessum atriðum á fundinum á
miðvikudaginn og fá umræðu um það hvernig starfendarannsóknir
geta stuðlað að kerfislægum breytingum í menntun og hver eigi
að bera ábyrgð á því að það gerist.
Hvað eru fleiri spurningar um starfendarannsóknir sem væri
gagnlegt að leggja fyrir McNiff?
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