Sérkennslutorg:
Útitjáskiptaborð
Þetta útitjáskiptaborð prýðir skólalóð Klettaskóla. Nemendur
skólans sem ekki tjá sig með orðum geta nú, með þessu
tjáskiptaborði sagt hvað þá langar til að gera í frímínútum
auk þess að láta vita hvernig þeim líður og fleira. Rétturinn
til tjáskipta er mikilvægur og því ber að hafa í huga að gera
nemendum kleift að tjá sig hvar og hvenær sem er.

@Menntamidja: skyggnst inn í
skólastarf

Follow @Menntamidja
Á mánudaginn 5. febrúar ætlar Menntamiðja að hleypa af stað
nýju verkefni sem er ætlað að vekja athygli á áhugaverðu og
framsæknu skólastarfi í íslenskum skólum og stuðla að því að
kennarar deili og nýti þá miklu reynslu og þekkingu sem býr í
íslensku skólasamfélagi.
Verkefnið fer fram á samfélagsmiðlinum Twitter undir
notandanafninu @Menntamidja og er þannig að í hverri viku fær
einn skóli aðgang að aðgangi @Menntamidju og notar hann til að
tísta myndum og frásögnum af áhugaverðu og framsæknu
skólastarfi á sínum heimaslóðum. Fyrstur skóla verður
Hólabrekkuskóli en þar hefur margt áhugavert verið í vinnslu
með uppbyggingu Snillismiðju og þróun kennsluhátta í tengslum
við það.
Áhugasamir geta fylgst með með því að fylgja notandanum
@Menntamidja á Twitter. Einnig er hægt að fylgjast með tístum
á
vef

Menntamiðju: http://menntamidja.is/menntamidja-skyggnst-inn-iskolastarf/
Þeir sem hafa áhuga á að tísta frá sínum skólum í framtíðinni
geta haft samband við verkefnisstjóra Menntamiðju, Tryggva
Thayer (tbt@hi.is).
Tíst hvers skóla verða flokkuð og hýst undir „Skólasögum“ hér
á vef Menntamiðju.

Læsi í stærðfræði – PISA 2015
– Upptaka
Hér má nálgast upptöku frá fyrirlestri um niðurstöður PISArannsóknarinnar um læsi á stærðfræði (16. febrúar 2017)
…Lesa meira
Uppruni:
http://staetorg.menntamidja.is/2017/02/21/laesi-i-staerdfraedi
-pisa-2015-upptaka/

Ný
tækniþróunarspá
norræna skóla

fyrir

Í dag kom út ný tækniþróunarspá fyrir skóla á Norðurlöndum.
Það er New Media Consortium (NMC) sem gefur spánna út en NMC
gefur reglulega út slíkar spár fyrir mismunandi skólastig og
mismunandi landssvæði heims. Þetta er fyrsta spáin sem kemur
út fyrir skóla á Norðurlöndum.
Í skýrslunni er fjallað um tæknibreytingar sem talið er að
munu hafa veruleg áhrif á skóla næsta árið, næstu 2-3 ár og
næstu 4-5 ár. Einnig er rýnt í möguleg áhrif þessara
tæknibreytinga til lengri tíma og hvernig skólar geti tekist á
við þær.
Í sérfræðiteyminu sem tók þátt í verkefninu eru sérfræðingar í
upplýsingatækni og …Lesa meira
Uppruni:
http://framtidatorg.menntamidja.is/ny-taeknithrounarspa-fyrirnorraena-skola/

Vordagskrá 2017
Meðfylgjandi er skjal með upplýsingum fyrir stærðfræðikennara
og áhugafólk um stærðfræði. Það er tekið saman og auglýst í
samstarfi Rannsóknarstofu um stærðfræðimenntun og Flöt, samtök
stærðfræðikennara.
Vordagskrá 2017

…Lesa meira
Uppruni:
http://staetorg.menntamidja.is/2017/01/24/vordagskra-2017/

Pangea stærðfræðikeppni fyrir
8. og 9. bekk
Pangea er einstaklingskeppni í stærðfræði fyrir nemendur í 8.
og 9. bekk. Hún er nú haldin á Íslandi í annað skipti. Keppnin
skiptist í þrennt en fyrstu tvær umferðirnar fara fram í
grunnskólunum sjálfum. Við sendum krossapróf sem kennarar
leggja fyrir nemendur sína. Mismörg stig eru gefin fyrir
hverja spurningu og ekki dregið niður fyrir röng svör.
Spurningarnar eru miskrefjandi og er markmiðið að allir geti
glímt við dæmi við sitt hæfi.
U.þ.b. helmingur þátttakenda kemst áfram í 2. umferð sem fer
fram á sama hátt og sú fyrsta. Loks komast þeir efstu úr
hvorum árgangi áfram í úrslitin sem fara …Lesa meira
Uppruni:
http://staetorg.menntamidja.is/2017/01/15/pangea-staerdfraedik
eppni-fyrir-8-og-9-bekk/

Hvaða

gagn

er

af

framtíðafræðum?

Saga um hvernig framtíðarsýn eins manns sem fæstir þekkja
gjörbreytti heiminum.
Það er nefnilega svo að í vissum skilningi mætti segja að
vefurinn var fundinn upp 1945 en það tók 44 ár að búa hann
til…
Oft er sagt að framtíðin sé óráðin og það eru vissulega orð að
sönnu. Eins og framtíðafræðingurinn John Moravec orðaði það
eitt sinn við mig „Við getum ekki vitað um framtíðina því
engin okkar hefur komið þangað.“ Það er því ekki að furða að
mörgum finnist skjóta skökku við að til skuli vera fræðigrein
sem er titluð framtíðafræði. Hvað gera sérfræðingar,
framtíðafræðingar í þessu tilviki, …Lesa meira
Uppruni:
http://framtidatorg.menntamidja.is/hvada-gagn-er-af-framtidafr
aedum/

Skólaþræðir – nýtt vefrit um
skólaþróun

Nú
hefur
bæst
í
vef-flóru
Menntamiðju vefurinn Skólaþræðir
sem var opnað fyrir í gær. Vefritið
er gefið út af Skólaþróun – samtaka
áhugafólks um skólaþróun og unnið í
samstarfi við Menntamiðju. Í
Skólaþráðum eru birtar greinar um
þróunarstarf og annað áhugavert sem
er að gerast í skólum landsins.

Í fyrstu útgáfu Skólaþráða eru sjö greinar sem fjalla um
skólastarf á öllum skólastigum. Má t.d. nefna áhugaverðar
greinar um heimspekikennslu í skólum, um nýjar bækur tengdar
námi og kennslu, kennslufræði og margt fleira.

Tungumálatorg: Orðaskjóða

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/

