Á lista háskóla
nemendur
best
atvinnulíf

sem

búa
undir

Háskóli Íslands er í 136. sæti á lista tímaritsins Times
Higher Education yfir þá háskóla í heiminum sem teljast skila
öflugustum nemendum út í atvinnulífið samkvæmt mati stórs hóps
alþjóðlegra fyrirtækja. Þetta er í fyrsta sinn sem Háskólinn
kemst á listann.
…Lesa meira
Uppruni:
http://www.hi.is/frettir/a_lista_haskola_sem_bua_nemendur_best
_undir_atvinnulif

PISA in Focus No. 66 – How
does PISA assess science
literacy?
The most recent round of the assessment, PISA 2015, focused on
15-year-olds’ science literacy, defined as „the ability to
engage with science-related issues, and with the ideas of
science, as a reflective citizen“. …Lesa meira
Uppruni: http://dx.doi.org/10.1787/5jln4nfnqt7l-en

STEM
Alliance
welcomes
educators,
partners
and
stakeholders at its highlevel event on 24 November
2016
Happy to announce the upcoming STEM Alliance high level event
on 24 November 2016 in Brussels. The event gathers industry
stakeholders, education decision-makers and the European
Commission to present major achievements and innovations in
STEM teaching based on activities developed with schools.
…Lesa meira
Uppruni:
http://www.eun.org/news/detail;jsessionid=666733D521186D37960A
4E787C863303?p_p_id=webcontentbrowser_WAR_eunbaseportlet_INSTA
NCE_7dwF&p_p_lifecycle=0&_webcontentbrowser_WAR_eunbaseportlet
_INSTANCE_7dwF_groupId=43887&_webcontentbrowser_WAR_eunbasepor
tlet_INSTANCE_7dwF_articleId=6505060&_webcontentbrowser_WAR_eu
nbaseportlet_INSTANCE_7dwF_languageId=6505060&_webcontentbrows
er_WAR_eunbaseportlet_INSTANCE_7dwF_forcedTemplateId=

Enn er gagn
UTís2016

og

gaman

á

Á síðasta föstudag og laugardag (11. og 12. nóvember) tók ég
þátt í UTís2016 á Sauðárkróki. UTís2016 eru vinnu- og
menntabúðir um upplýsingatækni í skólastarfi. Þar koma saman

kennarar og aðrir sem hafa áhuga á upplýsingatækni í
skólastarfi. Þetta er í annað sinn sem þessi viðburður er
haldinn og sannarlega er vilji allra sem hann sóttu að hann
verði endurtekinn. Um 80 manns sóttu UTís að þessu sinni og
eru það um það bil 20 fleiri en í fyrra.
Það vildi aftur svo heppilega til að við Lína vinkona fengum
báðar pláss á UTís2016 og gátum aftur …Lesa meira
Uppruni:
https://barabyrja.wordpress.com/2016/11/13/enn-er-gagn-og-gama
n-a-utis2016/

Sjálfu heilkennið
Sjálflægnin er eitt helsta einkenni samtímans og það kemur
ekki á óvart að „selfie“ hafi verið orð ársins 2014 að mati
Oxford Dictionaris. Þá var hafin sú árátta fólks að […] …Lesa
meira
Uppruni: https://kritin.is/2016/11/13/sjalfu-heilkennid/

Lesblinda er algengt vandamál

Áhugavert námskeið hjá Mímir símenntun.

Viltu geta lesið fjölbreyttan texta þér til gagns og ánægju?
Lærðu að nota upplýsingatæknina til að hjálpa þér að öðlast
færni í lestri og ritun.
…Lesa meira
Uppruni:
http://serkennslutorg.is/blog/2016/11/10/lesblinda-er-algengtvandamal/

Aðalfundur
Flatar

og

Námsstefna

AÐALFUNDUR OG NÁMSSTEFNA FLATAR
HALDIN, LAUGARDAGINN 12. NÓVEMBER 2016, 9:30 – 14:30
Í HÖRÐUVALLASKÓLA, BAUGAKÓR 38, 203 KÓPAVOGI
SKRÁNING
Yfirskrift námsstefnunnar að þessu sinni er samvinna og
samstarf í hinum ýmsu myndum.
Aðalfyrirlesari
er
Barbara
Jaworski
prófessor
í
stærðfræðimenntun við Loughborough háskóla í Bretlandi. Hún
gefur tóninn með því að fjalla um samvinnu kennara og
stærðfræðinám.
Eftir hádegishlé verða málstofur af ýmsu tagi sem allar fjalla
um samvinnu í einhverri mynd.

Má þar nefna:
ž Samvinnu kennara í aldursblönduðum námshópum á yngsta og
miðstigi grunnskóla.
ž Samvinnu sérkennara og umsjónarkennara í grunnskóla.
ž Íslenska og stærðfræði tvinnað saman á …Lesa meira
Uppruni:
http://staetorg.menntamidja.is/2016/11/01/adalfundur-og-namsst
efna-flatar/

