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Framhaldsskólinn á tímum COVID-19
Guðrún Ragnarsdóttir er lektor í stjórnun menntastofnana og
hluti af rannsóknarteymi fræðifólks á Menntavísindasviði
Háskóla Íslands sem rannsakar áhrif fyrstu ...
Lesa Meira

Sterkari tengsl milli heimila og grunnskóla í
fyrstu bylgju COVID-19
Kristín Jónsdóttir, kennslukona, dósent og forseti Deildar
kennslu og menntunarfræði. Ein af rannsóknum okkar á
Menntavísindasviði á áhrifum kófsins á ...
Lesa Meira

Leikur barna blómstraði á tímum takmarkana á
skólahaldi
Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, lektor og leikskólakennari og
Svava Björg Mörk, aðjunkt, doktorsnemi og leikskólakennari
unnu að rannsókn á áhrifum takmarkana ...
Lesa Meira

COVID-19 varpaði ljósi á jaðarsetningu nemenda
Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Anna Björk Sverrisdóttir eru
báðar þroskaþjálfar og aðjunktar við Menntavísindasvið Háskóla
Íslands. Þær eru hluti af ...
Lesa Meira

Traust samvinna lykillinn að árangri
Á dögunum stóð Mennta- og menningarmálaráðuneyti, ásamt
Menntavísindasviði Háskóla Íslands fyrir málþinginu Kófið og
menntakerfið. Kolbrún Pálsdóttir, forseti Menntavísindasviðs
setti saman ...
Lesa Meira

Fag og fagstétt í margbreytilegu samfélagi
Höfundur er Ólafur Páll Jónsson, prófessor í heimspeki
menntunar við Menntavísindasvið. Greinin er þriðja greinin í
röð greina um mennsku ...
Lesa Meira

Menntakerfið á tímum COVID-19
Höfundur er Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti Menntavísindasviðs.
Við höfum fengið dýrmæta innsýn inn í styrk og sveigjanleika
íslensks menntakerfis á ...
Lesa Meira

Lærdómurinn sem felst í því að leika og leiðast
Höfundur er Eva Harðardóttir, doktorsnemi, bakhjarl og kennari
við MA. Á hlaðvarpinu FreshEd www.freshedpodcast.com kennir
ýmissa grasa um skóla- og ...
Lesa Meira

Parent and bilingual children at the time of
Covid-19 pandemic
By Sigríður Ólafsdóttir, Assistant Professor at the School of
Education Now are unusual times. Preschools and elementary
schools offer children ...
Lesa Meira

Ræðum saman heima
Höfundur er Sigrún Aðalbjarnardóttir, prófessor emeritus í
uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Vinnan má
bíða á meðan þú sýnir ...
Lesa Meira

Menntabúðir í starfsþróun kennara: Geta þær virkað
á netinu?
Höfundur greinar er Sólveig Jakobsdóttir, prófessor. Athugið
að ýta á refresh ef greinin birtist ekki í lesglugga, best
hefur reynst ...
Lesa Meira

„Veiran er bara í leiknum eins og hver önnur
skófla“
Höfundar eru Kristín Dýrfjörð, dósent í leikskólafræðum við
Háskólann á Akureyri og Dr. Guðrún Alda Harðardóttir,
pedagogista í leikskólanum Aðalþingi ...
Lesa Meira

FYLGSTU MEÐ UMRÆÐUM
SKÓLAFÓLKS Á TWITTER undir
#útkall #menntaspjall
#komduadkenna
@IngviHrannar á mikið hrós skilið fyrir þetta Google bingó og
vönduð kennslumyndbönd.
Kennarar @giljaskoli hafa unnið með
þetta í vikunni. Frábær leið fyrir þá sem eru að stíga sín
fyrstu skref og þá sem þurfa upprifjun. Hvet ykkur að skoða.
#menntaspjall twitter.com/IngviHrannar/s…
— Unnur Valgeirsdóttir @(UnnurValgeirs) 18 klukkustundir ago
@hewsonk27 Thanks to you
I enjoyed writing it. It was a
bit harder to translate CRM into Icelandic to get it
understandable for Icelanders. We will see how it fits and
sits in #menntaspjall #skólastjórnun
— Ingileif Ástvaldsdóttir @(ingileif) 21 klukkustund ago

CRM líkanið. Skipulag að styðjandi menningu í Skólaþráðum.
Einfalt
og
áhrifaríkt
samstarfslíkan.
@hewsonk27
@Jigsaw_Learning
skolathraedir.is/2021/04/06/crm…
#menntaspjall #skólastjórnun
— Ingileif Ástvaldsdóttir @(ingileif) 22 klukkustundir ago
Við mælum heilshugar með hlaðvarpinu @kennarastofan með
Þorsteini Sürmeli sem fjallar um nám og kennslu í breyttum
heimi. Hér ræðir hann við leikskólakennarann Önnu Sofiu
Wahlström sem hefur tekið virkan þátt í eTwinning á síðustu
árum! #menntaspjall kennarastofan.is/e/evropsk-sams…
— eTwinning Ísland @(eTwinningISL) 1 dagur ago
8. Bekkur að SVÓTa skólann, vinnuna sína og umhverfið
#menntaspjall
— Már Ingólfur Másson @(maserinn) 1 dagur ago
Húsdýrakynning í vinnslu í Adobe Spark video

@laugarnesskoli

#menntaspjall
— Laugarnesskóli @(laugarnesskoli) 1 dagur ago
Vilt þú deila með öðrum því sem þú og memendur þínir eruð að
bardúsa? Þá getur þú skráð þig fyrir menntabúð á
fjarmenntabúðum HÍ og HA. Vertu velkomin/n fb.me/e/3xB01YIe2
#menntaspjall
— Ingileif Ástvaldsdóttir @(ingileif) 1 dagur ago
Húsdýraþema í fullum gangi hjá 3.bekk @laugarnesskoli
#menntaspjall
— Laugarnesskóli @(laugarnesskoli) 2 dagar ago
#menntaspjall Búin að ræða við helming 8. bekkinga í
Vallaskóla. Fyrst ræddum við hlutverk og ábyrgð kennara. Þau
vilja meina að kennari kennir nemendum, leiðbeinir þeim og
aðstoðar. Það sem þau vilja meina að hlutverk nemenda er og

ábyrgð er... (en öll erum við í þessu saman)
— Birna Birgis @(berniebee9) 3 dagar ago
@Komduadkenna með átak í að fjölga kennaranemum.





Þú

getur fylgst með, tekið þátt með því að deila og fræðst um
ýmislegt tengt kennarastarfinu. #Komduadkenna #menntaspjall
facebook.com/komduadkenna
instagram.com/komduadkenna

komduadkenna.is

— Unnur Valgeirsdóttir @(UnnurValgeirs) 3 dagar ago
Nýr þáttur! Ég kíkti í heimsókn á Menntavísindasvið HÍ og
spjallaði þar við Helgu Birgisdóttur. Hún kennir líka í
@tskolinn og hefur því reynslu af skólatakmörkunum á tveimur
skólastigum. #kennarastofan #menntaspjall podbean.com/ew/pbeyi8u-ff…
— Kennarastofan @(kennarastofan) 4 dagar ago
Ég minni á að það er á morgun sem Faghópur um skapandi
leikskólastarf býður öllum áhugasömum á netfyrirlestur um
heimspeki með börnum miðvikudaginn 7. apríl 2021 kl. 17-18.
#menntaspjall sway.office.com/3HGgowgnBDEhbo…
— Fjóla Þorvaldsdóttir @(FjolaTh) 4 dagar ago
Hlakka rugl mikið til hádegisfundar um hvítleika,
menningarfordóma og skólakerfið næsta föstudag kl. 12. Afar
þörf umræða fyrir öll sem vinna í skólakerfinu og fólkið sem
menntar þau #menntaspjall
hi.is/vidburdir/hvit…
— Íris Ellenberger @(sverdlilja) 4 dagar ago
Námskeiðaröðin Exploring Blended Learning hefst 12. apríl,
þar sem evrópskir sérfræðingar kafa í heim blandaðra
kennsluaðferða. Fullkomið tækifæri til að skrá sig í
eTwinning og kynnast nýjum hugmyndum!
Frekari upplýsingar:
live.etwinning.net/professionalde… #menntaspjall
— eTwinning Ísland @(eTwinningISL) 4 dagar ago

Hvaða forritunarleiki í iPad eruð þið að nota með miðstigi
þar sem nemendur skrá sig inn með Google aðgangi eins og
Tynker og Code? Ég er með sömu iPadana fyrir alla svo mér
leiðast leikir sem ekki bjóða upp á innskráningu.
#menntaspjall
— Unnur Valgeirsdóttir @(UnnurValgeirs) 4 dagar ago
Jippy, now I can enjoy the last hours of the Easter holiday
everyone is talking about ;) #menntaspjall I never do things
at the last minute - but now it was different. Just so glad I
got to finish. I just earned a Certificate on @edXOnline!
Check it out: courses.edx.org/certificates/3…
— Helena Sigurdardottir @(HelenaSigurdar) 5 dagar ago
Páskaklukkutímarnir vel nýttir í starfsþróun ;)#menntaspjall
Clearly recommend those online courses I just completed
Instructional Design: Digital Media, New Tools and Technology
with @edXOnline! edx.org/course/instruc…
— Helena Sigurdardottir @(HelenaSigurdar) 5 dagar ago
Stapaskóli leitar að metnaðarfullu og framsýnu skólafólki á
bæði skólastigin
#menntaspjall Nánari upplýsingar á
heimasíðu Reykjanesbæjar. reykjanesbaer.is/is/stjornsysla…
— groa77 @(groa772) 7 dagar ago
Kláraði líka Core 2 í CCE í mars, þá eru bara nokkur námskeið
eftir til að verða #CanvasCertified Educator I earned a badge
from Canvas Certified Educator! #menntaspjall @kennslumidstod
@CanvasLMS api.badgr.io/public/asserti…
— Helena Sigurdardottir @(HelenaSigurdar) 1 vika ago
Einhver deildi viðtali við sálfræðing út af ADHD og ég er að
pirra mig alla daga á þessari helv... viðmiðunarstundaskrá.
Ég er með lausn, hættum með hana. Hún er bara til vandræða
#menntaspjall. Ég skrifaði um ADHD og allt of langar lotu á
kortsen.is/bloggsida

— Anna Maria Thorkelsd @(Kortsen) 1 vika ago

