SAMSTARFSNEFND UM ENDURMENNTUN FRAMHALDSSKÓLAKENNARA; SEF
Ársskýrsla 2013
Hlutverk SEF er að ráðstafa því fé sem menntamálaráðuneytið úthlutar til endurmenntunar framhaldsskólakennara
ár hvert. Nefndin fer yfir umsóknir og gerir tillögur um styrkveitingar. Nefndin mótar jafnframt stefnu sjóðsins, m.a.
tegund verkefna sem styrkt eru og verklagsreglur.
Stjórn SEF árið 2013 skipuðu:





Sigurjón Mýrdal, fulltrúi menntamálaráðuneytis og formaður nefndarinnar:
Helgi Skúli Kjartansson, fulltrúi Háskóla Íslands:
Margrét Friðriksdóttir, fulltrúi Félag íslenskra framhaldsskóla:
Anna María Gunnarsdóttir og Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, fulltrúar Félag framhaldsskólakennara.

Nefndin helt 6 fundi á árinu







14. febrúar (nefndarfundur og úthlutunarfundur sumarnámskeiða)
9. apríl (nefndarfundur)
16. október (nefndarfundur)
31. október (nefndarfundur)
14. nóvember (formannafundur faggreinafélaga)
3. des (nefndarfundur)

Starfsemi
Rannís tók við umsýslu SEF áramótin 2012-2013. Í ljós kom að sjóðurinn hafði árið 2012 farið talsvert fram úr
kostnaðaráætlun og nauðsynlegt var því að draga úr umfangi starfseminnar árið 2013. Árið 2012 hafði nefndin
úthlutað styrkjum til fjölbreyttra verkefna:






fagtengd sumarnámskeið í samstarfi við faggreinafélög,
starfstengt nám (svokallað vettvangsnám) fyrir hópa kennslugreina,
styrkir til einstaklinga til að sækja fagtengd námskeið,
styrkir til skóla og faggreinafélaga til að bjóða upp á fagtengd námskeið eða gestafyrirlestra
styrkir til skóla til að senda kennara á námskeið utan skólanna.

Ákveðið var að hætta með alla þætti sjóðsins fyrir utan sumarnámskeið. Um haustið var ákveðið að bæta við
styrkjaflokknum „gestafyrirlestra- og ráðstefnustyrki“.
Upplýsingar um sjóðinn og umsóknarkerfi var fært yfir á vefsíðu Rannís: www.rannis.is. Þar eru auglýstir
umsóknarfrestir, viðburðir og aðrar fréttir. Rafrænt umsóknakerfi var hannað fyrir sjóðinn og veitir síðan upplýsingar
um hvernig á að sækja um. Einnig er safnað tölfræðiupplýsingum og greint úr þeim (sjá t.a.m. viðhengi 2)
Umsýslu sjóðsins annaðist Sigrún Ólafsdóttir (Rannís) fram að fæðingarorlofi hennar ágúst 2013, þá tók við umsýslu
Margrét K. Sverrisdóttir (Rannís). Fyrrum starfsmaður sjóðsins Kristín Runólfsdóttir lét af störfum á árinu. Rannís sér

um rafrænt umsóknarkerfi, lokaskýrslur og tölfræði, upplýsingagjöf til umsækjenda, utanumhald funda stjórnar og
greiðslur styrkja.

Fjárhagsuppgjör
Fjárhagsuppgjör SEF 2013

Til ráðstöfunar af fjárlagalið 2013

36.618.724

Úthlutað 2013
Rannís. Sumarnámskeið raunkostnaður
Rannís. Ferðakostnaður
sumarnámskeiða
Rannís ráðstefnu og gestafyrirlesarar
samtals

11.773.195
797.100
1.650.000
14.220.295

Yfirfærður kostnaður frá 2012
Rannís. Ýmis ógreidd mál frá 2012
Endurmenntun. Ógreidd mál frá 2012
samtals

Umsýslukostnaður til Rannís

1.171.764
17.605.538
18.777.302

2.833.000

Samtals alls
mismunur
Greiðslur í 2014 verkefni SRA
staða sjóðs í árslok

35.830.597

-

788.127
790.000
1.873

Sumarnámskeið
Haldin voru 18 sumarnámskeið og samtals 466 kennarar sóttu námskeiðin (þar af 408 framhaldsskólakennarar).
Umsóknarfrestur var í janúar 2013. Sú nýbreytni var á umsóknarfyrirkomulaginu að núna máttu einungis
bókhaldsskyldar stofnanir halda námskeið; undantekningar voru þau 2 tungumálafélög sem fóru til útlanda.
Endurmenntun hélt 14 námskeið í samstarfi við faggreinafélög. 2 tungumálakennarafélög fóru erlendis. 2 aðrar
stofnanir héldu námskeið með faggreinafélagi og 1 stofnun hélt námskeið án faggreinafélags. 1 faggreinafélag hætti
við. Ítarlegar lokaskýrslur ásamt kostnaði má lesa í viðhengi 1.
útlönd

Félag frönskukennara á Íslandi

Stage de formation formateur FLE

útlönd

Félag Spænskukennara á Íslandi

Sumarnámskeið Spænskukennarafélagsins

Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskóli Íslands Endurmenntun

Ísbrú,félag um málefni útlend

Greinabundin íslenskukennsla

Félag heimspekikennara
Félag raungreinakennara

Gagnrýnin hugsun og grunnþættir
menntunar.
Nýlegar uppgötvanir um sólkerfið

Félag starfsbrautakennara í
framhaldsskólum-FSF
Samtök líffræðikennara,Samlíf

Lýðheilsa fatlaðra ungmenna - heilsuvernd
og forvarnir
Vistfræði Vestmannaeyja

FLÍF-Félag lífsleiknikennara í
framhaldsskólum
Samtök sálfr/uppeldisfr kennara

Heiti námskeiðs: Hvernig kennum við
jafnrétti
Upplýsingatækni og nýjar kennsluaðferðir

STÍL,samtök tungumálakennara

Að laga námsmat í tungumálum að
Evrópurammanum (CEFR)
Workshop og look and learn með Nonna
Quest
Technologies that truly help to teach
languages - or do they?
Rafbækur og rafbókagerð

Háskóli Íslands Endurmenntun
Háskólinn í Reykjavík

FATEX,fél fata-/textílkenn frh

Myndlistaskólinn í
Reykjavík
Símenntunarmiðstöðin á
Vesturlandi

Félag íslenskra myndlistarkenn

Alþjóðastjórnmál,
samfélagsmiðlar/samskiptamiðlar og
kennslufræði
Japönsk sníðagerð - Frjáls formun fatnaðar á
mörkum listar og klæða
Tölvuleikjaforritun fyrir
framhaldsskólakennara
Hreyfimyndagerð – Fjögur sjónarhorn

Félag íslenskra framhaldsskóla

Lýðræði í skólum

Fagfélag hársnyrtikennara
Félag enskukennara á Íslandi
3F Félag um upplýsingat/menntun
Félag félagsfrkenn framhskstigi

Á ekki við

Um 75% þátttakenda svöruðu viðhorfskönnun eftir að námskeiði lauk. Niðurstöður viðhorfskönnunar má finna á
viðhengi 2.

Gestafyrirlestrar og ráðstefnustyrkir
Veittir voru 9 ráðstefnustyrkir að upphæð 150.000 hver og 10 gestafyrirlesarastyrkir að upphæð 30.000 hver. 11
fagreinafélög og 1 menntaskóli sóttu um. Um er að ræða styrki sem annars vegar veita faggreinafélögum og
menntaskólum styrk til að senda eina manneskju á ráðstefnu, og hins vegar styrk til að bjóða gestafyrirlesara til að
halda fyrirlestur. Umsóknarfrestur var í nóvember 2013.

SEF - HAUSTSTYRKIR 2013
Fjöldi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nafn - Tengiliður

Fagfélag

Upphæð

Jóhanna Björk Guðjónsdóttir Félag frönskukennara á Íslandi
150.000 kr.
Sólveig Friðriksdóttir
3f, félag um upplýsingatækni og menntun
1
180.000
kr.
Þórunn Erna Jessen
Félag dönskukennara
180.000 kr.
Petra Bragadóttir
Samtök kennara í viðsk-/hagfrgr
150.000 kr.
Björk Þorgeirsdóttir
Félag félagsfrkenn framhskstigi
30.000 kr.
Ásdís Björk Pálmadóttir
Fagfélag hársnyrtikennara
180.000 kr.
Hjördís Þorgeirsdóttir
Menntaskólinn við Sund
30.000 kr.
Harpa Hafsteinsdóttir
Samtök sálfr/uppeldisfr kennara
180.000 kr.
Ingibjörg Hannesdóttir
Félag íslenskra myndlistarkennara
180.000 kr.
Áslaug Harðardóttir
Félag þýzkukennara á Íslandi
180.000 kr.
Steinunn Egilsdóttir
Samtök móðurmálskennara
30.000 kr.
Kristen Mary Swenson
Félag enskukennara FEKÍ
180.000 kr.
Hafdís Fjóla Ásgeirsdóttir Félag starfsbrautakennara í framhaldsskólum-FSF
Hafnað
Heildarúthlutun

Reykjavík 23. september 2014
Sigrún Ólafsdóttir, Rannís

1.650.000 kr.

Námskeiðshaldari

Faggreinafélag

Úthlutun

Lokauppgjör
(m. ferðakost)

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi

Félag íslenskra framhaldsskóla

790.000 kr.

790.000

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Félag raungreinakennara

658.000 kr.

733.900

Félag frönskukennara á Íslandi

Félag frönskukennara á Íslandi

1.150.000 kr.

661.477

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Félag félagsfrkenn framhskstigi

658.000 kr.

594.127

Háskóli Íslands - Endurmenntun

STÍL,samtök tungumálakennara

909.000 kr.

759.200

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Fagfélag hársnyrtikennara

986.000 kr.

842.014

Félag Spænskukennara á Íslandi

Félag Spænskukennara á Íslandi

669.000 kr.

637.933

Myndlistaskólinn í Reykjavík ses

Félag íslenskra myndlistarkennara

500.000 kr.

500.000

Háskóli Íslands - Endurmenntun

FLÍF-Fél. lífsl.kennara í frh.skólum

658.000 kr.

611.290

Háskóli Íslands - Endurmenntun

FATEX,fél fata-/textílkenn frh

827.000 kr.

792.771

Háskóli Íslands - Endurmenntun

3F Félag um upplýsingat/menntun

658.000 kr.

805.200

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Félag enskukennara á Íslandi

689.000 kr.

712.200

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Félag heimspekikennara

909.000 kr.

791.180

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Samtök líffræðikennara,Samlíf

680.000 kr.

561.970

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Samtök sálfr/uppeldisfr kennara

627.000 kr.

663.580

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Samtök kennara í viðsk-/hagfrgr

448.000 kr.

0.

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Ísbrú,félag um málefni útlend

689.000 kr.

554.880

Háskóli Íslands - Endurmenntun

Fél. starfsbr.kennara í frh.skólum-FSF 868.000 kr.

866.790

700.000 kr.

700.000

Háskólinn í Reykjavík ehf

14.073.000 kr. 12.578.512

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
Ísbrú,félag um málefni útlend
Fjöldi daga 2 Fjöldi þátttakenda 11
Heiti námskeiðs
Greinabundin íslenskukennsla
Kennarar
Ómar Örn Magnússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Svava Pétursdóttir, Helga Hauksdóttir, Vala Valdimarsdóttir
Námskeiðslýsing
Sérstök áhersla lögð á þjálfun þátttakenda í greinabundinni íslenskukennslu: Hvernig hægt er að vinna með
endurtekningu, myndræna framsetningu og dýpri merkingu orða í mismunandi samhengi. Fleiri leiðir kynntar, en
megin markmið þeirra er að gera nemendum kleift að tileinka sér innihald námsgreina og tungumálið samtímis.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur til framhaldsskóla.
Tengslanet fagfélags.
Vandamál áskoranir
Annað
Ánægjulegt samstarf í alla staði.
Umsýsla
185000
Húsaleiga
100000
Kennlsulaun
157500
Veitingar
22000
Annar kostnaður
52100
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
38280

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
Félag heimspekikennara
Fjöldi daga 3 Fjöldi þátttakenda 19
Heiti námskeiðs
Gagnrýnin hugsun og grunnþættir menntunar.
Kennarar
Henry Alexander Henrysson, Einar Kvaran, Brynhildur Sigurðardóttir, Elsa Haralsdóttir, Þóra Björg Sigurðardóttir,
Ólafur Páll Jónsson
Námskeiðslýsing
Einkum ætlað framhaldsskólakennurum til að skerpa á og styðja við þá stefnumótun sem ný aðalnámskrá
framhaldsskóla hefur í för með sér, og skýra tengsl gagnrýninnar hugsunar við grunnþætti menntunar í henni.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur til framhaldsskóla.
Tengslanet fagfélags.
Vandamál áskoranir
Annað
Ánægjulegt samstarf í alla staði.
Umsýsla
185000
Húsaleiga
150000
Kennlsulaun
240000
Veitingar
72000
Annar kostnaður
76400
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
67780

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
Félag raungreinakennara
Fjöldi daga 2 Fjöldi þátttakenda 24
Heiti námskeiðs
Nýlegar uppgötvanir um sólkerfið
Kennarar
Sævar Helgi Bragason, Sverrir Guðmundsson
Námskeiðslýsing
"Fjallað um leiðangra til Mars, Júpíters, Satúrnusar og Plútós og helstu uppgötvanir þeirra. Einnig fjallað um
fjarreikistjörnur og leitina að þeim, önnur sólkerfi og samanburð við okkar sólkerfi.
Fjallað um loftsteina, halastjörnur og hamfarir á jörðinni, hættur sem okkur er búin.
Sólina, norðurljósin og geimveðrið. Fræðst um stjörnuskoðun og stjörnufræðiforrit.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur á framhaldsskóla.
Tengslanet Félags raungreinakennara.
Vandamál áskoranir
Annað
Ánægjulegt samstarf og vel heppnað námskeið.
Umsýsla
185000
Húsaleiga
100000
Kennlsulaun
240000
Veitingar
58000
Annar kostnaður
71900
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
79000

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
Félag starfsbrautakennara í framhaldsskólum-FSF
Fjöldi daga 3 Fjöldi þátttakenda 28
Heiti námskeiðs
Lýðheilsa fatlaðra ungmenna - heilsuvernd og forvarnir
Kennarar
Guðrún Erla Þorvarðardóttir, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Ásgerður Hauksdóttir og Salbjörg Ágústa Bjarnadóttir,
Þorvaldur H. Guðmundsson, María Jónsdóttir,
Námskeiðslýsing
Lýðheilsa byggir á samstarfi margra fræðigreina, svo sem heilsueflingu, heilsuvernd og lýðræði. Leitast við að varpa
ljósi á mikilvægi þessarar nálgunar til að ná árangri á sviði lýðheilsu hjá nemendum á starfsbrautum í
framhaldsskólum.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar.
Markpóstur til framhaldsskóla.
Tengslanet fagfélags.
Vandamál áskoranir
Annað
Ánægjulegt samstarf í alla staði. Umsjónarmaður hafði orð á því hve gott væri að vera laus við allt ströglið í kringum
uppgjör og bókhaldsmál. Fleiri fagfélög höfðu einnig orð á því hve þetta fyrirkomulag einfaldaði framkvæmdina og
þannig gætu umsjónarmenn einbeitt sér að faglegri umsjón námskeiðsins.
Umsýsla
185000
Húsaleiga
150000
Kennlsulaun
232500
Veitingar
84000
Annar kostnaður
80800
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
134490

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
Samtök líffræðikennara,Samlíf
Fjöldi daga 3 Fjöldi þátttakenda 26
Heiti námskeiðs
Vistfræði Vestmannaeyja
Kennarar
Ingvar Atli Sigurðsson, Valur Bogason, Margrét Lilja Magnúsdóttir, Erpur Snær Hansen, Pall Marvin Jónsson, Sigmar
Hjartarson
Námskeiðslýsing
Markmið námskeiðsins er að dýpka kunnáttu kennara á ákveðnum þáttum innan vistfræðinnar með fyrirlestrum og
vettvangsferðum og auðvelda þeim þannig að þróa verkefni og verklegar æfingar í kennslu sinni.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ
Markpóstur til framhaldsskóla.
Tengslanet fagfélags.
Vandamál áskoranir
Annað
Umsýsla
185000
Húsaleiga
0
Kennlsulaun
300190
Veitingar
0
Annar kostnaður
50000
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
26780

Námskeiðshaldari
Háskólinn í Reykjavík
Faggreinafélag
Á ekki við
Fjöldi daga 3 Fjöldi þátttakenda 20
Heiti námskeiðs
Tölvuleikjaforritun fyrir framhaldsskólakennara
Kennarar
Rakel Sölvadóttir
Bjarni Antonsson
Námskeiðslýsing
Dagur 1Mikilvægi forritunar
Alice - Kynning og verkefnavinna
CodeCademy - Kynning og verkefnavinna
Dagur 2Alice - Upprifjun, verkefnavinna og lokaverkefni
CodeCademy - Verkefnavinna Ho?nnun Hugbu?naðar &amp; So?guborð
Dagur 3Spurningar og Svo?rAlice upprifjun, listar, stigagjöf og föll
Alice lokaverkefni
Kynnningarstarf
Námskeiðið var kynnt á heimasíðu Opna háskólans og á samfélagsmiðlum þess (Facebook og fréttabréfi). Þá var
námskeiðið einnig kynnt hjá Skema, sem var samstarfsfyrirtæki Opna háskólans í verkefninu, bæði á heimasíðu og
samfélagsmiðlum. Einnig var markpóstur sendur á skólastjóra allra framhaldsskóla.
Vandamál áskoranir
Námskeiðið gekk mjög vel og engin sérstök vandamál sem upp komu. Eina áskorunin sem ber að nefna er að
einhverjir aðilar á námskeiðinu sýndu litla skuldbindingu til þess, mættu seint og fylgdu ekki fyrirmælum. Telja má
líklegt að þessi skortur á áhuga sé vegna þess að þátttakendur þurftu í raun ekki að gera neina skuldbindingu
gagnvart námskeiðinu þar sem þeir þurftu ekki að standa straum af neinum kostnaði sjálfir. Áhugavert væri að sjá
hvort áhugasamari þátttakendur myndu mæta til leiks ef þeir þyrftu sjálfir að greiða staðfestingargjald sem fengist
svo endurgreitt við útskrift af námskeiðinu.
Annað
Umsýsla
315000
Húsaleiga
50750
Kennlsulaun
334250
Veitingar
0

Annar kostnaður
0
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
0
Annað

Námskeiðshaldari
Félag Spænskukennara á Íslandi
Faggreinafélag
Félag Spænskukennara á Íslandi
Fjöldi daga 6 Fjöldi þátttakenda 15
Heiti námskeiðs
Sumarnámskeið Spænskukennarafélagsins
Kennarar
Ana Bugnone
María Moccero
Juan Alberto Bozza
Guillermina Piatti
Námskeiðslýsing
Dagur 1: Saga og samfélag Argentínu, fræðsla um La Plata.
Dagur 2: Saga og samfélag Argentínu. Bókmenntir og kvikmyndir.
Dagur 3: Menning og listir.
Dagur 4: Spænskan í Argentínu.
Dagur 5: Matarhefðir.
Dagur 6: Fræðsla um Buenos Aires.
Kynnningarstarf
Námskeiðið var kynnt í tölvupóstum, á félagsfundum og á facebook-síðu félagsins.
Vandamál áskoranir
Annað
Umsýsla
0
Húsaleiga
0
Kennlsulaun
0
Veitingar
0
Annar kostnaður
571533

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
FLÍF-Félag lífsleiknikennara í framhaldsskólum
Fjöldi daga 2 Fjöldi þátttakenda 25
Heiti námskeiðs
Heiti námskeiðs: Hvernig kennum við jafnrétti
Kennarar
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir
Námskeiðslýsing
Staða jafnréttismála skoðuð og kenndar aðferðir til að efla meðvitund nemenda um jafnrétti og styrkja hegðun þeirra
til jafnréttis. Sýndar kennslufræðilegar aðferðir sem hafa gagnast í kynja-og jafnréttisfræðslu. Farið yfir helstu þætti
sem þarf að taka fyrir í slíkri kennslu, farið stuttlega í hvern þátt og notuð dæmi um árangursríka kennsluhætti. Bæði
form og innihald skoðað. Hugmyndir að kennsluefni kynntar.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ
Markpóstur á framhaldsskóla.
Tengslanet Félags lífsleiknikennara.
Vandamál áskoranir
Mikilvægt að námskeiðshaldari afh. skírteini í lok námskeiðs.
Annað
Ánægjulegt samstarf og vel heppnað námskeið.
Umsýsla
185000
Húsaleiga
100000
Kennlsulaun
135000
Veitingar
50000
Annar kostnaður
67500
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
73790

Námskeiðshaldari
Myndlistaskólinn í Reykjavík
Faggreinafélag
Félag íslenskra myndlistarkennara
Fjöldi daga 4 Fjöldi þátttakenda 7
Heiti námskeiðs
Hreyfimyndagerð – Fjögur sjónarhorn
Kennarar
Elsa Dóróthea Gísladóttir
Ragnheiður Gestsdóttir
Þorbjörg Jónsdóttir
Þórey Mjallhvít H. Ómarsdóttir
Hermann Karlsson (fyrirlesari)
Ingibjörg Birgisdóttir (fyrirlesari)
Margrét Elísabet Ólafsdóttir (fyrirlesari)
Námskeiðslýsing
Á námskeiðinu var farið í ólíkar aðferðir og tækni til að búa til hreyfimyndir og horft til möguleikanna sem
hreyfimyndagerð býður upp á leik og starfi með grunn- og framhaldsskólanemendum. Þátttakendur sóttu fjórar
vinnustofur; Leik með ljós og skugga, Pixelation-stopp tækni, Skalað niður og Remix-samtíminn. Í vinnustofunum
voru m.a. skoðaðir möguleikar í vinnu með ljós og skugga, vatn, skuggabrúður, mismunandi ljósgjafa og litablöndun,
unnið í minni skala í tvívídd og þrívídd með ýmis ólík efni, unnið með umbreytingar mannabrúða og annarra hluta
með svonefndri Pixelation-stopp tækni og unnið með endurvinnslu stafræns efnis. Áhersla var lögð á verklegar og
skapandi æfingar og farið var í ýmsa þætti eftirvinnslu í hverri vinnustofu, s.s. video-klippingu, hljóðsetningu,
litablöndun, innsetningu á titlum o.fl., þannig að þátttakendur lærðu að skila af sér fullunnu verki. Þátttakendur
lærðu grundvallaratriði í notkun tölvuforritanna MonkeyJam, VideoPad og iMovie og fengu ítarlegar leiðbeiningar
fyrir öll forritin. Einnig fengu þeir rafrænt kennsluefni fyrir hverja vinnustofu með viðbótarupplýsingum og kveikjum
fyrir vinnu með nemendum. Þrír fyrirlesarar ræddu um ólíka möguleika miðilsins í tengslum við myndlist, auglýsingar,
kvikmyndir og tónlistarmyndbönd. Námskeiðið var 37 kennslustundir.
Kynnningarstarf
Upplýsingar um námskeiðið (auglýsing) voru sendar á alla félagsmenn FÍMK og á póstlista Myndlistaskólans í
Reykjavík. Einnig var sett auglýsing fyrir námskeiðið á Facebook, og settar upplýsingar um það á Facebook síðu
Myndlistaskólans. Upplýsingar um námskeiðið (auglýsing) var einnig send KÍ og beðið um að þær yrðu sendar á
félagsmenn.
Vandamál áskoranir
Námskeiðið heppnaðist að öllu leyti vonum framar og bera niðurstöður kennslumatsins sem sent var á þátttakendur
(sjá nánar í „Annað:“) því glöggt vitni. Einu erfiðleikarnir sem komu upp sneru að því að einhverjir þátttakendur
hættu við þátttöku á tveimur síðustu dögunum fyrir námskeiðið. Námskeiðið hafði verið skipulagt með þeim hætti að
hægt væri að kenna allar fjórar vinnustofurnar daglega ef að a.m.k.32 þátttakendur skráðu sig. Tveimur dögum fyrir
námskeiðið voru 35 þátttakendur skráðir, 6 fleiri en mættu síðan á sjálft námskeiðið. Hefðu þessir þátttakendur látið
vita af því fyrr að þeir hygðust hætta við þátttöku hefði verið hægt að bregðast við því og fækka hópunum úr fjórum í
þrjá, og kenna þannig allar vinnustofurnar fyrir hópana en aðeins þrjár á dag í stað fjögurra. Kennslan hefði þannig
minnkað fyrir hvern kennara á námskeiðinu en þátttakendur fengið sama námskeið, allar fjórar vinnustofurnar. Eftir
á að hyggja hefði því t.d. þurft að fara fram á að þátttakendur greiddu staðfestingargjald til að minnka líkurnar á að
slíkar aðstæður kæmu upp.

Annað
Fjöldi framhaldsskólakennara er reiknaður út frá niðurstöðum kennslumats sem sent var á alla þátttakendur þar sem
25% svarenda sögðust vera framhaldsskólakennarar. Við leituðum eftir upplýsingum frá FÍMK um það hverjir af
þátttakendum væru framhaldsskólakennarar en FÍMK gat ekki veitt slíkar upplýsingar. Hafi SEF aðgang að
gagnagrunni með nöfnum framhaldsskólakennara væri hægt að samkeyra þátttakendalistann við þann gagnagrunn
til að sjá hvort að 25% þátttakenda (7 þátttakendur) standist.
Þar sem okkur bárust ekki tenglar á skýrslu og kennslumat fyrr en nú í septemberlok hefur kennslumatið frá Rannís
ekki verið sent þátttakendum fyrr en nú. Í ágúst, að nýloknu námskeiðinu, sendum við hins vegar út kennslumat í
samræmi við það sem sent er út fyrir öll námskeið sem haldin eru á vegum Myndlistaskólans í Reykjavík. Niðurstöður
þess kennslumats sendi ég á Huldu Hrafnkelsdóttur, verkefnastjóra hjá Rannís, og bið um að þær séu látnar fylgja
þessari skýrslu.
Umsýsla
537500
Húsaleiga
30000
Kennlsulaun
562300
Veitingar
0
Annar kostnaður
58000
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
0

Námskeiðshaldari
Félag frönskukennara á Íslandi
Faggreinafélag
Félag frönskukennara á Íslandi
Fjöldi daga 5 Fjöldi þátttakenda 8
Heiti námskeiðs
Stage de formation formateur FLE
Kennarar
Nelly Derive og Caroline Ahlström
Námskeiðslýsing
Mánudagur 10. júní:
9 - 12: Présentation de la formation et éléments méthodologiques: Connaître le fonctionnement de l'AF de Bordeaux
et le programme de formation, faire connaissance, éléments méthodologiques pour l'élaboration d'une unité
didactique.
14 - 16: Systèmes éducatifs : état des lieuxActualiser ses connaissances sur l'éducation en France, connaître les
réformes en cours, comparer avec le système éducatif de son pays, débattre sur les questions d’éducation.
Þriðjudagur 11. júní:
9 - 12: Presse: Répertorier des tâches pour différents niveaux, élaborer un projet de classe autour de la presse.
Miðvikudagur 12. júní:
9 - 12:
La bande-dessinée: Découvrir des BD francophones, intégrer la BD dans ses pratiques de classe, savoir didactiser une
planche de BD selon un objectif pédagogique et en adéquation avec le CECR, repérer les caractéristiques de l’écrit
propres à la BD.14 - 16:
La France d'aujourd'hui: Actualiser ses connaissances sur la France d’aujourd’hui.
Fimmtudagur 13. júní:
9 - 12: La France d'aujourd'hui: Actualiser ses connaissances sur la France d’aujourd’hui.
14:30 - 17: Français familierDécouvrir l’évolution de la langue orale et écrite (argot, verlan, langage texto, etc.)
Föstudagur 14. júní:
9 - 12: Présentation des fiches pédagogiques et bilan: Faire le bilan du stage et présenter les travaux réalisés par les
stagiaires
Kynnningarstarf
Á ekki við.
Vandamál áskoranir
Allt var eins og best verður á kosið. Umsjón og skipulag að hálfu Alliance Francaise í Bordeaux til fyrirmyndar.
Annað
Ath. að eini þátttakandinn sem ekki er framhaldsskólakennari er umsjónarmaður þess.
Þar sem námskeiðið var haldið erlendis og allur kostnaður er innifalinn í námskeiðsgjaldinu eiga liðirnir "húsaleiga",
"kennslulaun" og "veitingar" ekki við í lokafjárhagsyfirliti. Reikningur frá námskeiðshaldara er í Evrum og er
upphæðin í íslenskum krónum hér að neðan miðuð við gengi dagsins skv. íslandsbanka (21. júní 2013).
Umsýsla
50000

Húsaleiga
0
Kennlsulaun
0
Veitingar
0
Annar kostnaður
611477
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
0
Annað

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
Samtök sálfr/uppeldisfr kennara
Fjöldi daga 2 Fjöldi þátttakenda 19
Heiti námskeiðs
Upplýsingatækni og nýjar kennsluaðferðir
Kennarar
Kristján Ari Arason, Guðrún Geirsdóttir, Stefán Jökulsson
Námskeiðslýsing
Fjallað um nýtingu tölvu- og upplýsingatækni við kennslu. Haldnar vinnustofur í tæknimálum undir handleiðslu
sérfræðings. Fjallað um samvirkni tækni, samskipta og náms. Kennsluaðferðir og kennsluhættir kynntir.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur til framhaldsskóla.
Tengslanet fagfélags.
Vandamál áskoranir
Annað
Ánægjulegt samstarf í alla staði.
Umsýsla
185000
Húsaleiga
100000
Kennlsulaun
166500
Veitingar
44000
Annar kostnaður
64200
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
103880

Námskeiðshaldari
Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi
Faggreinafélag
Félag íslenskra framhaldsskóla
Fjöldi daga 2 Fjöldi þátttakenda 64
Heiti námskeiðs
Lýðræði í skólum
Kennarar
Atli Harðarson frá FVA,
Guðrún Angantýsdóttir frá MK
Ólafur Páll Jónsson frá HÍ
Stefán Svavarsson frá MK
Námskeiðslýsing
Fimmtudagur 14. mars
08:00 Lagt af stað frá Reykjavík
11:15 Fyrirlestur: Ólafur Páll Jónsson
12:15 Hádegisverður á Hótel Stykkishólmi
13:00 Fyrirlestur: Guðrún Angantýsdóttir og Stefán Svavarsson
15:00 Hópvinna
16:45 Skemmtiganga og frjáls tími
19:45 Kvöldverður á Hótel Stykkishólmi
Föstudagur 15. mars
09:30 Fyrirlestur: Atli Harðarson
11:00 Hópvinna
12:15 Hádegisverður á Hótel Stykkishólmi
13:00 Niðurstöður hópanna kynntar og ræddar
15:00 Lagt af stað frá Stykkishólmi
Ekki var gert eiginlegt hlé vegna kaffitíma heldur sóttu menn kaffi og meðlæti inn í kennslustofu á námskeiðinu.
Kynnningarstarf
Bréf voru send á póstlista FÍF.
Vandamál áskoranir
Annað
Umsýsla
50000
Húsaleiga
90000
Kennlsulaun
150000
Veitingar
144000

Annar kostnaður
343680
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
0
Annað

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
STÍL,samtök tungumálakennara
Fjöldi daga 3 Fjöldi þátttakenda 22
Heiti námskeiðs
Að laga námsmat í tungumálum að Evrópurammanum (CEFR)
Kennarar
Sérfræðingar frá evrópska nýmálasetursins í Graz (ECML)
Námskeiðslýsing
Lögð áhersla á að samfella sé í kennslu og námsmati á öllum tungumálum og skólastigum. Unnið með leiðir og
aðferðir við að aðlaga námsmat í tungumálum Evrópurammanum (CEFR) undir stjórn sérfræðinga evrópska
nýmálaseturins í Graz (ECML)
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur á framhaldsskóla.
Tengslanet STÍL og umsjónarmanna.
Vandamál áskoranir
Óhefðbundið námskeið að því leyti að kennslan var kostuð af ECML í Graz. STÍL fór þess á leit við Sigurjón Mýrdal að
fá að halda úti kennsluvef á meðan á námskeiðinu stendur og í kjölfarið. Kostnaður við uppsetningu og vinnu við
vefinn koma því í stað kennslulauna. Sigurjón samþ. þessa ráðgerð.
Annað
Sendir eru tveir reikningar fyrir umsjónarlaun að upphæð 50.000 kr. hvor. Farið er þess á leit við Rannís að
umsjónarmennirnir fái báðir full umsjónarlaun vegna mikilla samskipta við ECML. Umsjónarmenn völdu þátttakendur
af kostgæfni og komust færri að en vildu.
Umsýsla
185000
Húsaleiga
150000
Kennlsulaun
0
Veitingar
66000
Annar kostnaður
304200
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
54000

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
Fagfélag hársnyrtikennara
Fjöldi daga 2 Fjöldi þátttakenda 17
Heiti námskeiðs
Workshop og look and learn með Nonna Quest
Kennarar
Nonni Quest
Námskeiðslýsing
Kynntar helstu nýungar í klippingu, litun og litatækni. Lögð áhersla á fagleg vinnubrögð. Fjallað um nýjustu strauma
og stefnur í klippingum og háralitun.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur á framhaldsskóla.
Tengslanet fagfélags.
Vandamál áskoranir
Annað
Ánægjulegt samstarf og góð samskipti við Karólínu eins og alltaf.
Umsýsla
185000
Húsaleiga
30000
Kennlsulaun
260000
Veitingar
41800
Annar kostnaður
258814
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
66400
Annað
Vinsamlegast senda staðfestingu á greiðslu á netfangið hafdisko@hi.is

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
Félag enskukennara á Íslandi
Fjöldi daga 2 Fjöldi þátttakenda 27
Heiti námskeiðs
Technologies that truly help to teach languages - or do they?
Kennarar
Russel Stannard
Námskeiðslýsing
"Markmið námskeiðsins er að kynna enskukennurum í framhaldsskólum tækniframfarir og gefa þeim kost á að
skiptast á skoðunum byggða á reynslu af því hvað gangi vel og hvað gangi miður.
Nýjasta tækni kynnt og vinnuhópar bera saman hefðbundnar og nútímalegar aðferðir og reyna að dæma hvernig þær
síðar nefndu geta stutt við þær hefðbundnu aðferðir sem ekki þykir rétt að kasta fyrir róða og eins hvað beri að
varast við nýja tækni.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur til framhaldsskóla.
Tengslanet fagfélags
Vandamál áskoranir
Erlendur kennari sem umsjónarmaður var í góðum tengslum við. Það er langt ferli að sækja um undanþágu frá því að
erlendir kennarar greiði skatt á Íslandi og vegna þessa hefur reikningur fyrir kennslulaunum ekki borist ennþá.
Áætluð upphæð er á bilinu 165.000 - 195.000 kr. Upphæðin verður staðfest um leið og reikningur berst.
Annað
Umsýsla
185000
Húsaleiga
100000
Kennlsulaun
195000
Veitingar
54000
Annar kostnaður
137200
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
41000

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
3F Félag um upplýsingat/menntun
Fjöldi daga 2 Fjöldi þátttakenda 28
Heiti námskeiðs
Rafbækur og rafbókagerð
Kennarar
Óli Gneisti Sóleyjarson og Ólafur Sólimann
Námskeiðslýsing
Fjallað um staðla rafbóka ásamt því að ýmis forrit til rafbókagerðar eru kynnt. Þátttakendur prófa á eigin
tölvun/tækjum hvernig sú vinna fer fram.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur á framhaldsskóla.
Tengslanet fagfélags.
Vandamál áskoranir
Annað
Ánægjulegt samstarf í alla staði.
Umsýsla
185000
Húsaleiga
100000
Kennlsulaun
240000
Veitingar
56000
Annar kostnaður
147500
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
76700

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
Félag félagsfrkenn framhskstigi
Fjöldi daga 2 Fjöldi þátttakenda 34
Heiti námskeiðs
Alþjóðastjórnmál, samfélagsmiðlar/samskiptamiðlar og kennslufræði
Kennarar
Auðbjörg Ólafsdóttir, Baldur Þórhallsson, Silja Bára Ómarsdóttir, Guðrún Geirsdóttir, Svava Pétursdóttir, Örlygur
Axelsson, Hannes I. Ólafsson, Freyja Rós Haraldsdóttir
Námskeiðslýsing
"Fjallað um stöðu smáríkja, alþjóðastjórnmál eftir Kalda stríðið, sögu og stöðu Evrópusambandsins. Unnið með
grunnþætti menntunar í tengslum við viðfangsefni dagsins.
Fjallað um samfélagsmiðla/samskiptamiðla og notkun þeirra í kennslu. Fræðimenn fjalla um viðfangsefnið og
kennarar segja frá hvernig þeir hafa notað samfélagsmiðla í kennslu."
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur á framhaldsskóla.
Tengslanet Félag félagsfræðikennara.
Vandamál áskoranir
Annað
Umsýsla
185000
Húsaleiga
100000
Kennlsulaun
112500
Veitingar
68000
Annar kostnaður
93627
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
35000

Rannsóknamiðstöð Íslands – Rannís  Laugavegi 13, 101 Reykjavík og Dunhaga 5, 107 Reykjavík
sími 515 5800  fax 552 9814  www.rannis.is  rannis@rannis.is

Námskeiðshaldari
Háskóli Íslands – Endurmenntun
Faggreinafélag
FATEX,fél fata-/textílkenn frh
Fjöldi daga 3 Fjöldi þátttakenda 14
Heiti námskeiðs
Japönsk sníðagerð - Frjáls formun fatnaðar á mörkum listar og klæða
Kennarar
Þórunn María Jónsdóttir
Námskeiðslýsing
Fjallað um japanska listamenn á sviði sniðagerðar í hinum vestræna heimi með nýrri nálgun á hefðbundna
sniðagerð. Fjallað um hvernig fatnaðurinn tekur á sig ýmsar formmyndir og er á mörkum skúlptúra og fatnaðar.
Stuðst er við tvívíða sniðagerð eins og við þekkjum hana en með ákveðinni tæknivinnu, ímyndunarafli og formun á
gínur er gengið lengra í að gefa fatnaðinum þrívíða vídd. Aðferðir kynntar sem liggja að baki kennurum þannig
gefin ný og skapandi verkfæri til að vinna með.
Kynnningarstarf
Vefur Endurmenntunar HÍ.
Markpóstur á framhaldsskóla.
Tengslanet FATEX.
Vandamál áskoranir
Námskeið ekki haldið í húsnæði Endurmenntunar vegna eðli námskeiðs.
Annað
Umsýsla
185000
Húsaleiga
35200
Kennlsulaun
360000
Veitingar
45683
Annar kostnaður
166888
Ferðakostnaður utan höfuðborgasvæðis
0

Rannsóknamiðstöð Íslands – Rannís  Laugavegi 13, 101 Reykjavík og Dunhaga 5, 107 Reykjavík
sími 515 5800  fax 552 9814  www.rannis.is  rannis@rannis.is

Rannsóknamiðstöð Íslands – Rannís  Laugavegi 13, 101 Reykjavík og Dunhaga 5, 107 Reykjavík
sími 515 5800  fax 552 9814  www.rannis.is  rannis@rannis.is

