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Námskeið og fræðslufundir á vegum Skólaþjónustunnar á vorönn 2018
Lágmarksþátttakendafjöldi á námskeið er að öllu jöfnu 10. Verði ekki næg þátttaka að síðasta skráningardegi liðnum verður námskeið fellt niður
og þeir sem skráð hafa sig látnir vita. Þátttökugjald miðast almennt við lágmarksfjölda, en lækkar ef þátttaka er góð.
Skráning fer fram á heimasíðu Skólaþjónustunnar, skolamal.is, undir hnappnum námskeið og fræðslufundir.
Mikilvægt er að skráðir þátttakendur afboði sig á netfangið skolamal@skolamal.is , geti þeir af einhverjum ástæðum ekki mætt. Þeir sem ekki
afboða sig verða krafðir um þátttökugjald.
Tímasetning

Heiti fundar/námskeiðs, umfjöllunarefni

Fyrirlesari

Hvar

Markhópur

Þátttökugj.

Skrán. lýkur

Skype

06.02.´18
Þriðjudagur
kl.13:00 – 16:00

Mótun sjálfsmyndar barna og unglinga og
hvað hefur þar áhrif.
Námskeiðið fjallar um hvað einkennir sterka
sjálfsmynd, hverjir eru grundvallarþættir
sjálfsmyndar og hvernig má hafa áhrif á þá þætti.
Markmiðið er að auka þekkingu starfsfólks á
þróun sjálfsmyndar og efla það í að styðja við
aukið sjálfstraust nemenda. Einnig er fjallað um
ýmislegt sem getur stutt starfsfólk skóla í
krefjandi starfi sínu. Hvað sé til ráða þegar
samskipti eru erfið, hvað hjálpar þegar við
mætum fólki í flóknum aðstæðum og hvernig
getum við nýtt eigin styrkleika til að ná
markmiðum okkar.

Anna Sigríður
Jökulsdóttir
sálfræðingur hjá
Sálfræðistofunni
Klapparstíg.

Fjarfundastofa
Fræðslunetsins
Hvolsskóla.

Starfsfólk leikog grunnskóla.

8.000.-

Síðasti skráningardagur:
þriðjudagur
23.01.´18.

Já

4,5 kennslust.

Skáning hér
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12.02.´18
Mánudagur
kl.13:00 – 16:00
4,5 kennslust.

Viltu auka hamingju þína? Núvitund með
Google aðferðinni.
Núvitund með Google aðferðinni byggir á bók
Chade-Meng Tan, “Leitaðu inn á við” (Search
Inside Yourself), sem er þjálfunardagskrá sem
hefur verið innleidd hjá Google fyrirtækinu. Þar
kemur helst til:
- Öflug persónuleg færni starfsmanna s.s.
yfirvegun og sveigjanleiki til að takast á við
hraða, áreiti, fjölbreytileika og tæknibyltingar.
- Jákvæður starfsandi þar sem öryggi og sátt ríkir,
þar sem læra má af mistökum og samvinna ríkir
í stað samkeppni.
- Mannúðleg vinnustaðamenning sem er
hvetjandi, styðjandi og þroskandi fyrir
einstaklinginn.
Aðferðin er í raun heilaþjálfun (“Brain training”),
en nýjustu heilarannsóknir sýna að núvitund
styrkir þau svæði í heilanum sem hafa m.a. að
gera með yfirvegun, einbeitingu, minni,
sjálfsstjórn, samkennd, vellíðan og hamingju.

Ásdís Olsen (BEd. og
MA) háskólakennari
og kennari hjá
Mindfulness
miðstöðinni.

Námsverið
Suðurlandsvegur 1 – 3,
Hellu.

Starfsfólk leikog grunnskóla

8.000.-

Síðasti skráningardagur:
mánudagur
29.01.´18

Nei

Umræðustjóri:
Sigurgeir
Guðmundsson
skólastjóri
Grunnskólans á
Hellu.

Grunnskólinn
Hellu.

Kennarar í
grunnskólum
sem kenna
stærðfræði.

Frítt

Síðasti skráningardagur:
fimmtudagur
01.02.´18

Nei

Arnheiður Dögg
Einarsdóttir náms- og
starfsráðgjafi
Skólaþjónustunnar.

Fjarfundastofa
Fræðslunetsins
Hvolsskóla.

Starfsfólk á
öllum stigum
grunnskóla

3.000.-

Síðasti skráningardagur:
fimmtudagur
08.02.´18.

Já

Skráning hér

15.02.´18
Fimmtudagur
kl.15:00 – 17:00

Samráðsfundur stærðfræðikennara.
Stærðfræðikennarar á svæðinu hittast, bera
saman bækur sínar og skiptast á hugmyndum í
óformlegu spjalli.

3 kennslustundir
Skráning hér

22.02.´18
Fimmtudagur
kl.13:00 – 16:00
4,5 kennslust.

Námstækni og námsaðferðir.
Fjallað verður um námstækniaðferðir allt frá
skipulagi og markmiðssetningu til lestrartækni
og glósugerðar. Farið yfir mismunandi aðferðir
við glósugerð s.s. lykilorðaglósur og
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hugkortagerð auk aðferða til að auka áhuga,
athygli og minni, aðferða við prófundirbúning og
ráð við prófkvíða. Námskeiðið er einnig hugsað
sem samráðsvettvangur milli kennara, og milli
kennara og námsráðgjafa, um kennslu og ráðgjöf
í námstækni þar sem þátttakendum gefst færi á að
deila sinni reynslu og aðferðum sem hafa gefist
vel. Umræður um hvernig og hvenær námstæknier kennd og/eða hvenær ætti að kenna hana.
Skráning hér

01.03.´18
Fimmtudagur
kl.14:00 – 16:00
3 kennslustundir.

Upprifjunar/pepp-námskeið fyrir ART þjálfa
og þá sem áður hafa setið 3ja daga námskeið.
Ertu að keyra hópa eða bekkjar ART, eða viltu
komast af stað aftur? Upplagt tækifæri að taka
þátt í tveggja tíma örnámskeiði til að rifja upp og
fá hjálp til þess að komast af stað :-) .

Sigríður Þorsteinsd.
ART-þjálfi.

Námsverið
Suðurlandsvegur 1 – 3,
Hellu.

Starfsfólk leikog grunnskóla.

3.500.-

Síðasti skráningardagur:
fimmtudagur
15.02.´18

Já

Katrín Möller
Eiríksdóttir
tæknimaður TRS.

Fjarfundastofa
Fræðslunetsins
Hvolsskóla.

Starfsfólk leikog grunnskóla.

7.000-

Síðasti skráningardagur:
mánudagur
19.02.´18.

Nei

Skráning hér

05.03.´18
Mánudagur
kl.14:00 – 16:00
3 kennslust.

Office 365 (Word, OneDrive skýjageymsla,
OneNote glósubók, Learning Tools).
Hagnýtt námskeið í Office 365 sniðið að þörfum
starfsfólks menntastofnanna. Á námskeiðinu
verða
kynnt
grunnatriði
í
OneDrive
skýjageymslu, OneNote glósubók og Learning
Tools en einnig farið yfir nýjungar í Word.
Þátttakendur mæta með eigin tölvur og fá að
vinna í umhverfinu jafnóðum. Námskeiðið
hentar byrjendum í Office 365 og þeim sem vilja
styrkja grunnþekkingu sína á kerfinu.
Skráning hér
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13.03.´18
Þriðjudagur
kl.14:00 – 16:00
3 kennslustundir.

Netfíkn og tölvunotkun ungmenna.Um er að
ræða fyrirlestur um hættur netsins með sérstaka
áherslu á svokallaða "netfíkn" en rannsóknir
benda til að sirka 12% reglulegra netnotenda eigi
á hættu að ánetjast notkun sinni. Börn og
unglingar eru sérstaklega útsett fyrir þessum
vanda og því mikilvægt að foreldrar og kennarar
skilji vandann og viti hvað best sé að gera í
málinu. Nokkuð ljóst er að netið sé komið til að
vera og því þýðir lítið að loka augunum fyrir því
að þar geta leynst hættur eins og annarsstaðar.
Við sendum börnin okkar ekki út í umferðina án
þess að hafa kennt þeim umferðarreglurnar en við
opnum oft heim netsins fyrir þeim án þess að
skilja hann almennilega sjálf. Með réttri
vitneskju og nálgun eiga allir að geta notið
netsins og alls sem að það hefur upp á að bjóða
án vandkvæða.

Eyjólfur Örn Jónsson
sálfræðingur hjá
Persona.

Námsverið
Suðurlandsvegur 1 – 3,
Hellu.

Starfsfólk
grunnskóla.

8.500.-

Síðasti skráningardagur:
þriðjudagur
27.02.´18.

Já

Eyþór Steinarsson
forritari og
stjórnarformaður
Kóder.

Fjarfundastofa
Fræðslunetsins
Hvolsskóla.

Starfsfólk
grunnskóla.

6.000.-

Síðasti skráningardagur:
miðvikudagur
28.02.´18

Nei

Skráning hér

14.03.´18
Miðvikudagur
kl.13:00 – 16:00
4,5
kennslustundur.

Forritunarkennsla í grunnskólum.
Scratch smiðja.
Á námskeiðinu er fyrst farið yfir hvernig Scratch
er sett upp og hvernig viðmótið er notað til
forritunar. Þar á eftir er farið í grunnhugtök
forritunar (m.a. lykkjur, flæði, breytur og virkja)
og hvernig er best að fara að því að kenna ungum
börnum forritun með Scratch. Að lokum er farið
yfir og listaðar upp nokkrar bjargir sem hægt er
að nota til þess að koma sér og nemendum sínum
lengra í Scratch.
Kóder hefur í 18 mánuði notað Scratch til að
kenna börnum frá sex ára aldri forritun. Við
höfum sett upp tugi sjálfstæðra námskeiða og aðstoðað með innleiðingu forritunarkennslu meðal
annars í Hólabrekkuskóla, Landakotsskóla og á
Borgarbókasöfnunum.

4

Þeir sem tök hafa á hafi með sér tölvu, en einhverjar tölvur verða þó á staðnum.
Skráning hér

27.03.´18
Þriðjudagur
kl.14:00 – 17:00
4,5
kennslustundir.

Jógaleikir fyrir börn á leikskólaaldri
Á námskeiðinu verður fjallað um helstu þætti
jóga eins og öndun, jógastöður, slökun og
núvitund. Þar verður einnig farið yfir hvernig
hægt er að skapa skemmtilegt og fallegt rými
fyrir leikskólabörn til að gleðjast, hamast og
slaka á. Talað verður út frá námi og námskeiðum
sem leiðbeinandinn hefur sótt í jóga, barnajóga
og jóga fyrir börn með sérþarfir og reynslu af
notkun þess í leikskólastarfi. Þátttakendur fá að
spreyta sig á skemmtilegum æfingum.

Bergrún Ísleifsdóttir
Leikskólakennari á
Kópahvoli og
barnajógakennari.

Námsverið
Suðurlandsvegur 1 – 3,
Hellu.

Starfsfólk leikskóla og yngsta
stigs grunnskóla.

7.000.-

Síðasti skráningardagur:
þriðjudagur
13.03.´18.

Nei

Michelle Sonia Horne
leikskólakennari,
Leikskólanum
Stekkjarási þar sem
unnið er samkvæmt
uppeldissýn Reggio
Emilia.

Fjarfundastofa
Fræðslunetsins
Hvolsskóla..

Starfsfólk
leikskóla.

9.000.-

Síðasti skráningardagur:
þriðjudagur
20.03.´18

Nei

Skráning hér

03.04.´18
Þriðjudagur
kl.13:00 – 15:30
3,75
kennslustundir.

Skapandi starf í leikskólum. „Þetta snýst fyrst
og fremst um viðhorf“.
Fjölbreytt námskeið sem samanstendur af
kynningu, umræðum og smiðju fyrir þá sem
langar að ígrunda og bæta eigið starf.
Fyrirlesari mun kynna meistararitgerð sína sem
varpar ljósi á og gefur innsýn í viðhorf til
sjónlista í leikskólum. Viðhorf og reynsla
starfsfólks til sjónlista hafa veigamikil áhrif á það
hvernig unnið er með þær í leikskólum.
Þátttakendur fá einnig tækifæri til að ígrunda og
ræða saman um gildi listnáms og skapandi starfs
í menntun barna. Í smiðju er gefið tækifæri til að
leika með efnivið, leysa verkefni og fá hugmyndir til að taka með sér sem veganesti.
Skráning hér
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26.04.´18
Fimmtudagur
kl.15:00 – 16:00
1,5 kennslust.

Greiningar geðraskana og geðsjúkdóma.
Lýst verður þeim nítján flokkum geðraskana sem
viðurkenndar eru af vestrænum læknavísindum.
Svarað er spurningunum:
- Hvernig er ákveðið hvað er geðröskun?
- Hverjir eru þessir geðsjúkdómar og
raskanir?
- Hvernig eru geðraskanir greindar?
- Hvað
er
gagnrýnivert
við
greiningarkerfi
geðsjúkdóma
og
geðraskana og notkun þess?

Ragnar S. Ragnarss.
sálfræðingur
Skólaþjónustunnar.

Skráning hér
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Námsverið
Suðurlandsvegur 1 – 3,
Hellu.

Starfsfólk leikog grunnskóla.

Frítt

Síðasti skráningardagur:
fimmtudagur
12.04.´18.

Já

