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Það verður HverJuM að LIST
SeM HaNN LeIKur

Vorráðstefna um menntaVísindi

m4 með augun í hendinni. mótun námsefnis í   
 teikningu í samvinnu við nemendur 
 Björg eiríksdóttir, kennari við Vma.

 „okkas“ sæborg – Þróunarverkefni í leik-
 skólanum sæborg 2012-2013 
 Daði Guðbjörnsson listamaður og Soffía
 Þorsteinsdóttir, leikskólastjóri á sæborg.

 myndlistarkennsla í framhaldsskólum   
 Guðmundur ármann sigurjónsson, myndlistar- 
 maður og kennari við Vma.

m5 menntaskólinn á tröllaskaga í ljósi hugmynda  
 um sjálfbærni og staðbundna kennslu 
 Þuríður Jóhannsdóttir, dósent við Hí og Lára  
 stefánsdóttir, skólameistari menntaskólans á  
 tröllaskaga.

 Leitin að leiðinni einu  
 ingibjörg frímannsdóttir, lektor við Hí. 
  Listin að kenna í fjölbreyttum nemendahópi  
 Jóhanna Karlsdóttir, lektor við Hí og Hafdís  
 Guðjónsdóttir, prófessor við HÍ.

m6 Úttektir í framhaldsskólum  
 Bragi Guðmundsson, prófessor við HA og   
 trausti Þorsteinsson, dósent við Ha.

 Viðmið um gæði náms 
 Guðrún edda Bentsdóttir, verkefnisstjóri hjá  
 skóla- og frístundasviði reykjavíkurborgar.
  Heiltæk nálgun að umbótum   
 anna Kristín sigurðardóttir, lektor við Hí.

m7 rannsóknarkennslustund sem leið til starfs- 
 þróunar 
 Guðbjörg Pálsdóttir, lektor við Hí og 
 Guðný Helga Gunnarsdóttir, lektor við Hí. 

 Að byggja upp námssamfélög stærðfræði-
 kennara 
 Guðný Helga Gunnarsdóttir, lektor við Hí.

 Efling stærðfræðihugsunar með heimspeki 
 Halla Jónsdóttir, aðjúnkt við Hí.

m8 Er til fagstétt þeirra sem mennta kennara? 
 sigurjón mýrdal, deildarstjóri í mennta- og  
 menningarmálaráðuneytinu. 

 frá stjórnunarnámi til framkvæmdar.   
 skólastjórar í fámennum skólum á íslandi og í  
 ástralíu 
 Sigríður Margrét Sigurðardóttir, lektor við HA.

 Heiðarleg tengsl - opið hjarta. Forysta á tímum  
 alþjóðavæðingar 
 inga sigrún atladóttir, skólastjóri Valsárskóla.

Kl. 12.10  
 Matur

Kl. 13.00  
 Raddir grunn-, framhalds- og háskólanema
 Samræðuhópur ungs fólks undir leiðsögn 
 sigurðar smára Jónssonar og Vordísar 
 Guðmundsdóttur nemenda við kennaradeild Ha.

Kl. 8.30
 Skráning og afhending gagna 

Kl. 9.00 
 Setning
 Sigrún Stefánsdóttir, forseti hug- og félags- 
 vísindasviðs Háskólans á akureyri.

Kl. 9.15
 Fagráð um starfsþróun kennara 
 Ávarp fulltrúa.

Kl. 9.30 
 Assessment as a pedagogical tool 
   Kari Smith, prófessor 
   við Háskólann í Bergen.

Kl. 10.10  
 Kaffi
 
Kl. 10.30  
 Málstofur

m1 Menntaspjall: Hópumræður á Twitter til að  
 styðja við starfsþróun og símenntun skólafólks 
 tryggvi thayer, verkefnisstjóri menntamiðju  
 Hí og ingvi Hrannar Ómarsson, grunnskóla- 
 kennari og nemandi við Háskólann í Lundi. 
 nordmennt – rannsókn á stuðningi við nýja  
 kennara í starfi 
 maría steingrímsdóttir, dósent við Ha og 
 Guðmundur engilbertsson, lektor við Ha.
  Haltur leiðir blindan – jafningjastuðningur 
 erna rós ingvarsdóttir, leikskólastjóri í Pálm- 
 holti og inda Björk Gunnarsdóttir, leik-  
 skólastjóri á Kiðagili.

m2 okkar mál. samstarf um menningu, mál og  
 læsi í Fellahverfi  
 Þorbjörg Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri 
 Þjónustumiðstöð Breiðholts og Hí ásamt 
 samstarfsaðilum.
   Þróunarverkefni vegna innleiðingar á grunn-  
 þáttum menntunar, með sérstaka áherslu á  
 lýðræði í skólastarfi í Grunnskólanum á Ísafirði 
 Jónína Benediktsdóttir, aðstoðarskólastjóri við  
 Grunnskólann á Ísafirði.

 Bæjarfélagið okkar – lýðræði og læsi  
 Anna Soffía Wahlström, deildarstjóri í Holti og  
 Kristín Helgadóttir, leikskólastjóri í Holti.

m3 Ævintýralegt jafnrétti. Þróunarverkefni um  
 jafnrétti í leikskólastarfi  
 Hólmfríður Þórðardóttir, leikskólakennari á  
 iðavelli og anna elísa Hreiðarsdóttir, lektor 
 við Ha.

 Skólaþróun í samstarfi við nærsamfélag  
 Hjördís finnbogadóttir, kennari við mennta-
 skólann á tröllaskaga.

 átthagafræði í Grunnskóla snæfellsbæjar  
 magnús Þór Jónsson, skólastjóri Grunnskóla  
 snæfellsbæjar.

Kl. 13.30 
 Lifandi menntun – lifandi starfsþróun –  
 árangursríkt skólastarf
 Jón Torfi Jónasson, prófessor við 
 Háskóla íslands.

Kl. 14.15  
 Samræðulota um starfsþróun
 umsjón fagráð um starfsþróun kennara
  Skóli sem lærdómssamfélag 

 menning breytingarstarfs

 Heildarsýn í starfsþróun

 Hlutverk háskóla í starfsþróun kennara

 Hverjir mennta kennara?

 Hlutverk starfandi kennara í starfsþróun

 Hlutverk og ábyrgð stjórnenda í starfsþróun

Kl. 15.00  
	 Molakaffi  
 
Kl. 15.10  
 Kennaramenntendur sem fagstétt 
 Sigurður Kristinsson, prófessor við   
 Háskólann á akureyri. 

Kl. 15.40   
 Ráðstefnuslit 
 Birna maría svanbjörnsdóttir, forstöðumaður  
 miðstöðvar skólaþróunar Ha. 

 Ráðstefnustjórar eru Erik Ashley Newman og  
 Hólmfríður Helga s. thoroddsen nemendur við  
 kennaradeild Ha.

 Ráðstefnan er haldin í samstarfi við Fagráð um  
 starfsþróun kennara.

 Boðið verður upp á léttar veitingar við 
 ráðstefnulok. 

ráðstefnan er haldin í Háskólanum á akureyri, 
sólborg við norðurslóð 2. 
Lokadagur skráningar er 1. apríl
ráðstefnugjald er 15.000 kr.
Skráning fer fram á: 
http://www.msha.is/is/moya/formbuilder/index/index/
vorradstefna-msha-2014
Nánari upplýsingar hjá sz@unak.is eða í síma 460 8564

Lifandi starfsþróun – árangursríkt skólastarf

dagskrá


