Menntakvika
Menntavísindasviðs
Við minnum á Menntakviku, árlegri
ráðstefnu Menntavísindasviðs HÍ um
menntarannsóknir. Ráðstefnan er
haldin
í
dag,
föstudag
27.
september,
í
húsnæði
Menntavísindasviðs
v/Stakkahlíð.
Ráðstefnan er ókeypis og opin öllum.

Frekari upplýsingar og dagskrá eru hér.

Upptökur frá „Í skýjunum“ –
Ráðstefnu
3F,
HR
og
Upplýsingar.

Erindi
frá
ráðstefnunni
„Í
skýjunum“
um
upplýsingatækni
í
skólastarfi
verða
birt á UTRásinni á
Youtube, sem rás 3F
–
Félags
um
upplýsingatækni
og
menntun. Nú þegar eru
5 erindi aðgengileg á YouTube rásinni og fleiri væntanleg
næstu daga. Myndskeiðin eru einnig birt á Facebook síðunni
Upplýsingatækni í skólastarfi þar sem kjörið er að fjalla um
efni þeirra.

Í
dag:
Ráðstefna
útskriftarnema í uppeldis- og
menntunarfærði við HÍ
„Allt gott í veröldinni er rakið til góðs uppeldis“
Immanuel Kant
Í dag, Föstudaginn 12. apríl, halda 3. árs nemar í uppeldisog menntunarfræði við Háskóla Íslands ráðstefnu þar sem kynnt
eru BA verkefni ásamt öðrum verkefnum.
Ráðstefnan er haldin í Bratta, Stakkahlíð.
Heiti ráðstefnunnar er ,,Allt gott í veröldinni er rakið til
góðs uppeldis” sem er bein tilvitnun í Immanuel Kant. Erindi
ráðstefnunnar eru fjölbreytt og skemmtileg, og eru lýsandi

fyrir hvað nám í uppeldis- og menntunarfræðum felur í sér.
Ráðstefnunni er skipt niður í þrjú þemu og er erindum raðað
upp eftir viðfangsefnum þeirra.
Líkamlegt og andlegt heilbrigði
Skólamál og frístundir
Uppeldi og heimilisaðstæður
Áætlaður tími fyrir hvert erindi er 8 mínútur og gefst
tækifæri til spurninga að því loknu.
Gert verður stutt hlé bæði fyrir og eftir hádegi þar sem boðið
verður upp á kaffi fyrir utan Bratta ásamt því að gert er ráð
fyrir hálftíma hádegishléi.
Veggspjöld með nánari upplýsingum um hvert erindi hanga fyrir
framan ráðstefnusal og hvetjum við fólk til að skoða.

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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