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Sama
antekt
Langholttsskóli.
Verkefniið „Heimasíð
ða útikennslu
u“ (Upphaflega „Heimasíða útikennslu og námsm
mats“).
Verkefnaastjóri; Döggg Lára Sigurgeeirsdóttir.
Upphafleega átti vinna við þróunaarverkefnið að
a snúast um
m heimasíðu með verkefn
nabanka af
útikennssluverkefnum
m og hugmyn
ndum að nám
msmati. Í verrkefnið réðusst 5 kennarar sem skiptu með sér
verkefnu
um í tengslum
m við sitt sérrsvið. Tveir aðilar
a
sérhæffðu sig í uppssetningu heim
masíðunnar sjálfrar,
aðrir tveeir aðilar í að undirbúa öll þau verkefn
ni sem til eru
u fyrir útgáfu
u á vefnum o
og að lokum einn
e aðili
sem sæi um námsmaat í tengslum
m við útikenn
nsluverkefnin
n. Sá aðili er ætlaði
æ
sér þáátt námsmattsins dró
ma sér inn í þ
þá vinnu og býður
b
sá
sig út úr verkefninu í upphafi. Ekki gafst tími fyrir hina aðilana að kom
nuheiti verkeefnisins breyyttist því í “Heeimasíða útikennslu.” An
nnar aðili
hluti verrkefnisins bettri tíma. Vinn
var síðarr fenginn til að
a koma að flóknari
f
aðgeerðum er ten
ngdust uppseetningu heim
masíðunnar.
Verkefniið sjálft var tvíþætt þar sem tvennsko
onar vinna áttti sér stað, annars
a
vegarr undirbúningur
verkefnaa fyrir útgáfu
u á vef og hin
ns vegar uppssetning á heimasíðunni sjálfri.
s
Verkasskiptingin vaar skýr frá
upphafi en hópurinn
n hittist reglu
ulega til að saamræma huggmyndir til að halda heild
darmyndinnii skýrri.

Innga
angur
Verkefniið sjálft má rekja til Þróunarverkefnissins “Útikenn
nsla í túnfætiinum” sem u
unnið var á árunum
2007‐2009, en verkeefnið hlaut sttyrk frá Þróunarsjóði Men
nntaráðs á þessum
þ
tíma.. Á þessum tííma varð
u á milli kenn
nara innan skkólans og fesstist
til gríðarrlegt magn aff verkefnum til útikennslu sem gengu
útikennssla í sessi hjá Langholtsskkóla á öllum námsstigum eftir þá vinn
nu. Vinnu við
ð þróunarverrkefnið
lauk um vorið 2009 en
e stöðugt bætast við nýý verkefni.
Undanfaarin þrjú ár (2
2007‐1010) hefur
h
verið starfrækt útikkennsluteym
mi í Langholtssskóla. Í teym
minu eru
kennarar sem sýnt hafa útikennsslu mikinn áh
huga og hefu
ur mikil og gó
óð vinna verið unnin á þe
essum
tíma. Lan
ngholtsskóli skartar nú glæsilegum útikennslusto
ofum sem hannaðar hafa verið í samrráði við
fagaðila á því sviði.
Eftir alla þá vinnu sem unnin hefur verið varð
ðandi útikennslu í Langho
oltsskóla þóttti nauðsynle
egt að
miðla ölllum þeim gó
óðu verkefnu
um og hugmyyndum sem kviknað
k
hafaa á undanförn
num árum til allra
sem hafaa áhuga á að
ð kynna sér útikennslu.
ú
Þaað var samdóma álit stjó
órnenda og þ
þeirra er kom
mið hafa
að vinnu
u við skipulagg og hugmyn
ndafræði útikkennslu í Lan
ngholtsskóla að útbúa heimasíðu þar sem öll
verkefni og hugmynd
dir að verkeffnum verði opin
o
fyrir alm
menningi.

Mark
kmið
Höfuðmarkmið þróunarverkefnissins er að settja upp verke
efnin á skipu
ulegan hátt svvo auðvelt sé
é að
sækja séér efni tengd útikennslu, skoða skýra verkefnislýsingu og pren
nta út verkefni fyrir neme
endur.
Að allir grunnskólar
g
á landinu hafi aðgang að efni heimassíðunnar og geti
g kynnt séér framkvæm
md allra
verkefnaanna.
Að lokum
m er mikilvæ
ægt að festa útikennslu
ú
í sessi
s
í almennri kennslu og
o auka útiveeru og
umhverffisvitund nem
menda og kennara.
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Hugm
myndafrræði
Í skólaum
mræðunni í dag
d hefur kennsluaðferðin “útikennsla” fengið au
ukinn sess í kkennslu nemenda í
íslenskum
m grunnskólum og leikskkólum undan
nfarin ár, þó svo að útikennsla hafi löngum tíðkasst í
kennslu. Hugmyndaffræðin að baaki útikennslu
u er m.a. að þjálfa nemen
ndur í að njó
óta útiveru og bera
virðingu fyrir umhverfi sínu með því að nýta sér nærumhverfi skólanss.
Framboð
ð á námsefnii hefur með tilkomu
t
veraaldarvefsins aukist
a
til muna þar sem kkennarar getta víða
leitað fanga er tengjaast þeirra sviði. Þó svo að
ð framboðið aukist stöðu
ugt getur það
ð reynst erfittt að
þ efni sem
m þykir við hæ
æfi hverju sin
nni. Þónokkrrir námsvefir hafa litið daagsins ljós þaar sem
velja úr það
útgefið efni
e er til takks fyrir menntastofnanir sem
s
og aðra. Hugmyndaffræðin að baaki verkefnisiins
“Heimassíða útikennsslu” er að geffa út öll þau verkefni sem
m kennarar hafa
h lagt vinn
nu í undanfarin ár og
bjóða öllum þeim er áhuga hafa frjálsan aðgaang að verke
efnunum. Við
ð gerð heimaasíðunnar vaar þess
gætt að heimasíðan birtist þeim er “leita” að
ð efni tengdu
u útikennslu á vefnum meeð fyrirfram
athuguðum aðferðum
m sem vinnaa með leitarvvélum á veraldarvefnum.
Það er vo
on þeirra er standa að veerkefninu að
ð heimasíðan
n muni festa útikennslu b
betur í sessi í
íslenskum
m skólum með auknu að
ðgengi fyrir kennara að hugmyndum og
o verkefnum
m.

Lýsin
ng á verk
kefninu
u
Í upphaffi skólaársinss 2009 hittist hópur kennara sem hafð
ði hug á að miðla
m
því efni sem varð tiil eftir
þróunarvverkefnið “Ú
Útikennsla í túnfætinum” og hafa sam
mband við fleeiri aðila sem
m gætu komið
ð að
verkefninu. Allir sem
m rætt var við
ð tóku vel í hugmyndina og
o áður en sótt var um sttyrk til Sprottasjóðar
uneytis fór fram verkefnaaskipting og gróft
g
vinnuskkipulag.
Mennta‐‐ og menninggarmálaráðu

Verkasskipting
Upphafleega tóku fim
mm kennarar úr Langholtssskóla þátt í verkefninu “Heimasíða
“
ú
útikennslu ogg
námsmaats”. Þetta vo
oru kennararrnir Dögg Lárra Sigurgeirsd
dóttir, Guðbjjörg Pálsdótttir, Guðlaug
Bjarnadó
óttir, Halldórra Björk Sigurðardóttir ogg Kolbrún Fraanklín. Eftir fyrsta
f
fund eeftir að staðfe
est var
að verkeefnið hefði hllotið styrk fráá Sprotasjóð
ði dró Guðbjö
örg Pálsdóttir sig út úr veerkefninu. Hlutverk
Guðbjarggar hafði verrið að safna saman
s
upplýýsingum um námsmatsþáátt verkefnisins þar sem hún
hafði sjálf tekið þátt í þróunarverrkefninu “Náámsmat í sve
eigjanlegu skólastarfi” no
okkrum árum
m áður í
Langholttsskóla. Þar sem
s
Guðbjörrg þótti sérfrræðingurinn á þessu sviði reyndist þaað hinum
meðlimu
unum erfitt að
a feta í hennar fótspor og
o því var ákveðið að látaa þann þátt h
heimasíðunn
nar bíða
betri tím
ma. Verkheitið
ð breyttist við þetta í “Heeimasíða útikennslu”.
Eftir nokkkra fundi þar sem aðaláh
herslur verkeefnisins voru
u ræddar varð verkaskiptingin skýr þaar sem
Dögg Lárra og Kolbrún tóku að sér uppsetninggu heimasíðu
unnar og Guð
ðlaug og Halldóra tóku að sér
yfirlestur og undirbú
úning verkefn
na fyrir heimasíðuna. Bjö
örgvin Ívar Gu
uðbrandsson
n kom síðar að
a
uppsetningu heimasíðunnar.

Hönnu
un heimassíðu
Langholttsskóli skartaar í dag góðri heimasíðu með virkri frréttasíðu og almennum
a
u
upplýsingum um starf
skólans. Heimasíða Langholtsskó
L
óla var sett upp af þeim Björgvin
B
Ívarii Guðbrandsssyni og Kolbrrúnu
psetningu ákvveðinna undirsíðna. Skólanum
Franklín og kom Döggg Lára Sigurggeirsdóttir einnig að upp
var skyltt að nota vefumsýslukerfið Joomla af Tölvu‐ og ve
efþjónustu grunn‐ og leikkskóla
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Reykjavííkurborgar viið gerð heimasíðu skólan
ns. Þar sem “Heimasíða útikennslu”
ú
áátti að vera
undirveffur frá Langholtsskóla varr því ráðist í það að nota sama umsýsslukerfið fyrir þá vinnu.
Í upphaffi verkefnisins fór í gang undirbúnings
u
svinna þar se
em kannaðarr voru hinar ýmsu heimasíður er
tengdustt útikennslu.. Einnig voru aðrir námsvvefir skoðaðir til að sjá hvvers konar um
mhverfi kenn
narar eru
vanir þeggar þeir leitaa sér að efni til kennslu. Eftir
E mikla un
ndirbúningsvvinnu var ákvveðið að “He
eimasíða
útikennsslu” yrði mjög einfaldur námsvefur
n
þaar sem kennarar (og aðriir) geta á einfaldan hátt fengið
f
hugmyndir að verkeffnum og prentað þau út. Á heimasíðu
unni yrðu up
pplýsingar um
m útikennslu
o mikilvægaast af öllu verrkefnabanki þar sem verkefnin
almenntt, upplýsingar um þróunaarverkefnið og
væru flo
okkuð eftir náámsgreinum og námstigu
um.

Útlit he
eimasíðu
Ákveðið var að efna til samkeppn
ni meðal nem
menda í Langgholtsskóla varðandi
v
hön
nnun á myndmerki
masíðuna. Nemendur tóku vel í hugm
myndina og mörg
m
myndm
merki bárust og eitt var vaalið að
fyrir heim
lokum. Myndmerkið
M
ð var teiknað
ð af nemandaa í 9. bekk ogg var það svo
o endurteiknað í
tölvuforrritinu Flash. Myndmerkið
ð prýðir öll verkefnin á he
eimasíðunni og er hluti þ
þess
notað á heimasíðunn
ni sjálfri.

Ákveðið var að litir og
o form yrðu í lágmarki á síðunni þar sem eftir no
okkra umræð
ðu við aðra ke
ennara
kom í ljó
ós að þegar þeir
þ leita sér fanga vilji þeeir komast að
ð efninu í sem
m fæstum skkrefum án þe
ess að
verða fyrir of miklu áreiti
á
í leiðinn
ni.
Uppsetn
ning heima
asíðu
Líkt og áður sagði var upphaflegaa ákveðið að nota vefumsýslukerfið Joomla við geerð heimasíð
ðunnar.
nslu” skyldi vera
v
einfaldu
ur vefur þá leenti hópurinn
n í stöðugum
m
Þrátt fyrir að “Heimaasíða útikenn
ðum með að stjórna vefu
umsýslukerfinu til að fá það
þ til að vinn
na eftir þeirrri hugmynd sem
s
var
vandræð
komin. Langir
L
vinnud
dagar fóru í að
a átta sig á kerfinu og að
ð lokum var ákveðið að h
hverfa frá Joo
omla og
4
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byggja heimasíðuna upp frá grun
nni með aðsttoð Adobe Dreamweaverr þar sem auðveldara reyyndist að
hanna sííðuna eftir þeeim þörfum sem tengdusst verkefninu
u. Vandamálið var þó að
Upplýsin
ngatæknimið
ðstöð Reykjavvíkurborgar (UTM) vill eins og er einu
ungis hýsa veefi grunnskóla
Reykjavííkur sem setttir eru upp með
m vefumsýýslukerfinu Jo
oomla. Viðræ
æður eru þó eenn í gangi þar
þ sem
heimasíð
ðan þykir eigga heima sem
m undirvefur Langholtsskkóla. Til að byyrja með verrður þó hægtt að
nálgast heimasíðuna
h
a með slóðinni http://ww
ww.flat8.co.u
uk/langholtssskoli/utikenn
nsla.
Vefumssýslukerfi
Umsýslu
ukerfi var han
nnað og smíð
ðað fyrir vefiinn sem gerir það sérlegaa aðgengilegt og einfalt að
a bæta
verkefnu
um við verkeefnasafnið, seetja inn frétttir og ýmsar aðrar
a
upplýssingar sem þu
urfa þykir.
Lykilorð verður í hön
ndum þeirra er standa að
ð verkefninu og getur hveer og einn bæ
ætt við verke
efnum og
munu þaau birtast jaffnóðum á heimasíðunni.

Öll verkeefnin eru visttuð í gagnagrunni (PHP og
o með umsýýslukerfið MyyAdmin) og eeru kölluð fraam á
heimasíð
ðuna þaðan. Þetta auðveeldar uppsetningu til mun
na þar sem öll
ö verkefnin munu birtasst á sama
forminu sem og að auðvelt
a
verðu
ur að bæta við
v verkefnum
m seinna meeir.

Á einfald
dan hátt má yfirfæra þettta vefumsýsllukerfi á aðraa námsefnisvvefi eða önnur verkefnassöfn
þannig að
a vinna við þetta
þ
verkefni ætti að geeta nýst vel í framtíðinni að
a því leyti.
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Undirb
búningur verkefna
a
Í upphaffi var öllum þeim
þ
útikenn
nsluverkefnum sem til eru
u á sameign skólans safn
nað saman. Í um tvö
ár hafa kennarar
k
safn
nað saman þeim
þ
verkefn
num sem þeir hafa búið til
t og notað í sinni kennslu og
vistað á sameign skó
ólans. Farið var
v yfir þessi verkefni og þau
þ samræm
md varðandi stærð og le
etur auk
m öll uppsetn
ning var samræmd ásamtt haus og me
erki verkefnissins. Öll verkefni voru flo
okkuð
þess sem
eftir nám
msgreinum og
o uppsetningg var fyrir keennara þar se
em lýsing á verkefninu
v
ogg aðrar upplýýsingar
koma fraam og hins vegar
v
fyrir neemendur en þar er verke
efnablaðið sjáálft tilbúið til notkunar.
Markmið
ð aðalnámsskrár voru hö
öfð að leiðarljósi við gerð verkefna. En
n þar kemur fram meðal annars
að “ það
ð að flytja ken
nnslu að einh
hverju leyti út
ú fyrir veggi skólans, auð
ðgi og styrki allt nám ásamt því
að vera hollt
h
bæði fyyrir líkama ogg sál”. Samþæ
ætting námssgreina er miikil í útikennsslu og eru öll
verkefni okkar miðuð
ð að þeim þááttum eins og sjá má dæmi um hér að
ð neðan.
Stærðfræ
æði

m
mælingar,
talning, mynsttur

Íslenska

lestur, tjáning, orðaforði,, hlustun

Kristinfræ
æði

s
samheldni,
tiillitsemi, kirkkju

Samfélaggsfræði

s
samfélagið,
h
heimsóknir
á merka staði

Náttúruvvísindi

g
greiningar,
átttirnar, veðu
urfar.

Eðlisvísin
ndi

r
rannsóknir,
ý
ýmsar
tilraun
nir, flóð og fjaara

Lífsleikni

f
félagsvitund

List og veerkgreinar

f
formfræði,
byggingarlist, tónlist, hlusstun, söngur

Hér að neðan
n
má sjáá hvernig verkefni birtast á heimasíðu
unni. Verkefn
nið til útpren
ntunar fyrir
nemendur er vistað sem pdf skjaal.

Rekstrrarkostna
aður
Þeir kennarar eru ko
omu að verkeefninu funduðu reglulegaa yfir tímabiliið frá byrjun október 200
09 til
nið er sem héér segir:
loka maíí 2010. Vinna við verkefn
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Fundir
Undirbúningur verkeefna
Undirbúningur við hö
önnun heimaasíðu
Vinna við
ð Joomla kerrfið
Vinna við
ð uppsetninggu heimasíðu
u
Efni inn á vefinn
Lokaskýrrsla

15
1 stundir x 4 = 60 stundiir
15
1 stundir x 2 = 30 stundiir
15
1 stundir x 2 = 30 stundiir
10
1 stundir x 3 = 30 stundiir
30
3 stundir x 2 = 60 stundiir
15
1 stundir x 1 = 15 stundiir
20
2 stundir

Laun þeiirra er komu að verkefnin
nu reiknast út
ú frá yfirvinn
nutaxta þeirrra samkvæm
mt kjarasamningi
kennara. Annar kostnaður sem feellur við vegna verkefnisins er hýsingg á heimasíðu
unni og lén en
e sá
þáttur er enn á viðræ
æðustigi við Upplýsingatæ
U
æknimiðstöð
ð Reykjavíkurr.

Niðurrstöður
Það er mat
m þeirra er standa að veerkefninu „H
Heimasíða úttikennslu“ að
ð brýn þörf hafi verið á slíkri
heimasíð
ðu vegna aukkinnar áherslu á útikennsslu í skólum landsins. Í up
pphafi var lagt upp með að hafa
heimasíð
ðuna einfalda og verkefn
nin aðgengileeg fyrir alla se
em áhuga haafa á efninu.
Heimasíð
ða útikennslu er nú komin út á vefinn
n með góðan
n verkefnabaanka og er að
ðgengileg öllum, en
það er mat
m þeirra er prófað hafa að leita sér fanga á síðunni að hún sé
s einföld og aðgengileg. Þetta
voru þau
u markmið er hópurinn setti sér í upp
phafi og þykist því vel haffa tekist til. Þ
Þó svo að lokkaskýrslu
fyrir verkkefnið hafi verið skilað ogg heimasíðunni komið up
pp er áframh
haldandi vinn
na enn í ganggi svo
lengi sem
m kennarar fá
f hugmyndir að nýjum verkefnum
v
till útikennslu. Vegna þeirrrar hugmyndar að
búa til umsýslukerfi fyrir
f
heimasííðuna mun það
þ auðveldaa fleirum ken
nnurum að seetja inn verkefni þar
sem upp
psetning er sttöðluð og þaarf einungis að
a fylla út í ákveðna reiti til að koma verkefninu á sinn
stað, þó svo að lykilo
orð sé í hönd
dum þeirra að
ðila er standa að verkefn
ninu. Þetta þýýðir að heim
masíðan
verður lifandi síða þaar sem ný veerkefni bætasst vonandi viið reglulega.
Eins og áður
á
sagði þáá fór mikill tíími í upphafi í að reyna að setja síðun
na upp í því vvefumsýsluke
erfi sem
UTM gerrir að kröfu að
a skólar Reyykjavíkur notti og var fimm
mti aðilinn rááðinn til að aaðstoða við þá
þ vinnu.
Sökum þessa
þ
gafst ekki tími til að
ð vinna að náámsmatshlutta verkefnisins þar sem ssá aðili er ættlaði sér
þá vinnu
u dró sig út úr verkefninu
u. Að lokum var
v ákveðið að
a hanna og smíða sérstaakt umsýslukkerfi fyrir
vefinn seem gaf frjálsaari hendur við alla hönnu
un. Það má því
þ segja að sá
s tími sem æ
ætlaður var í hönnun
heimasíð
ðu hafi aukisst töluvert en
n þar sem þáttur námsmaatsins datt út ásamt einu
um aðila má segja að
það vinn
numagn sem hvarf með því
þ starfi hafii komið tilbaka með fimm
mta aðilanum
m er stýrði
uppsetningu heimasíðunnar með
ð nýja vefum
msýslukerfinu
u. Stóri kostu
urinn við þettta er þó að hægt
h
er
m einfaldaara er að upp
pfæra og
að endurnýta umsýslukerfið fyrirr önnur verkeefnasöfn, auk þess sem mun
bæta við
ð þennan veff.

Mat og
o áhrif verkefn
nisins
Endanleggt mat á „Heeimasíðu útikkennslu“ fer fram þegar lengra
l
líður á þann tíma sem síðan he
efur
verið uppi. Erfitt er að
a gera sér grein fyrir áhrrifum verkefnisins fyrr en
nn reynt hefu
ur á heimasíð
ðuna og
ur byrja að skkapast. Næsttkomandi haust (2010) mun
m hópurinn
n láta Námsggagnastofnun vita af
umræðu
heimasíð
ðunni og biðjja þá um að auglýsa síðu
una ásamt nýýju námsefni fyrir veturin
nn. Sá hópur er unnið
hefur að
ð verkefninu er reiðubúin
nn að taka við
ð ábendingum varðandi heimasíðunaa og bæta við
ð og
7

Útikennsla
Langholtsskóli
breyta ef þurfa þykirr, en netfangg fyrir ábendiingar til þeirrra er standa að verkefnin
nu er aðgenggilegt á
heimasíð
ðunni.
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