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Flipped
Learning in Praxis (FLIP).
Tilgangur verkefnisins er að þróa handbók um innleiðingu
vendináms (e. flipped learning) fyrir kennara sem starfa í
Evrópu. Verkefnisstjórn er í höndum Keilis, sem er mjög við
hæfi enda hefur sú stofnun verið leiðandi í þróun og upptöku
vendináms hér á landi. Auk Keilis eru samstarfsaðilar
eftirfarandi:
Mentor (Ísland)
Háskóli Íslands – MenntaMiðja (Ísland)
Sofatutor (Þýskaland)
University of London – Institute of Education (Bretland)
Sandvika High School (Noregur)
Miska (Slóvenía)
Consorzio Lavoro e Ambiente (Ítalía)
Giunti Scuola (Ítalía)
Verkþættir sem MenntaMiðja leiðir snúa að rannsóknarþætti
verkefnisins og upplýsingamiðlun á netinu. Rannsóknarverkefni
verða unnin í samstarfi við Menntavísindastofnun Háskólans í
London og miða að því að safna gögnum um reynslu af
innleiðingu
vendináms
í
samstarfsskólum
í
öllum
þátttökulöndum. Niðurstöður rannsókna verða nýttar í endanlega
gerð handbókarinnar.
Haldin verður opin ráðstefna og vinnubúðir um innleiðingu og

notkun vendináms í tengslum við verkefnið 14. – 15. apríl,
2015. Meðal leiðbeinenda þar verða Jonathan Bergmann og Aaron
Sams, oft nefndir feður vendináms eftir útkomu bókar þeirra,
Flip Your Classroom. Nánari upplýsingar um viðburðinn verða
birtar þegar nær dregur.
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