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Kennsluþróunarstjóri MVS



Kennsluþróunarstjóri MVS

• Fylgjast með stöðu á sviðinu:
– Nemendur

– Kennarar

• Fræðsla á sviðinu:
– Fræðslufundir

– Námskeiðshald

– Starfsþróun (starfssamfélag kennara á sviðinu – í raunheimum og
netheimum)

• Ráðgjöf & stuðningur við kennara



Staðan í dag

• Kennsluþróun:
– Kennsluþróunarstjórar á öllum sviðum í miklu samstarfi.

• Kennsluþróunarsjóður:
– MVS með 3 styrkt verkefni í ár í A hluta.

– Niðurstöður væntanlegar um nýju leið, kennsluafsláttur til kennsluþróunar.

• Endurnýjun tækni:
– Inspera rafrænt námsmatskerfi (https://hi.inspera.com/)

– Nýtt námskeiðskerfi (í ferli)

– Aukin þjónusta við kennara

• Starfsþróun kennara
– Inngangur að háskólakennslufræði (10 e. námskeið)

– Kennslufræði háskóla (30 e. diplómanám)

– Námskeið tengd innleiðingu nýrrar tækni

https://hi.inspera.com/


Framtíðin: Samtal sem við þurfum að eiga

Framtíðin er ekki eitthvað sem kemur fyrir okkur 

heldur eitthvað sem við sköpum og mótum

með okkar athöfnum og ákvörðunum hverju 

sinni.

Tryggvi Thayer & ýmsir aðrir



5 greinanlegar bylgjur í tækniþróun

1. Skil milli þess raunverulega og stafræna að verða óljós (Sýndar- & gagnaukinn 
veruleiki/virtual & augmented reality)

2. Gríðarlegt magn gagna (Gagnagnótt/big data)

3. Allt að verða stafrænt (Afefnisvæðing/dematerialization)

4. Vélar sem beita gagnrýninni hugsun (Gervigreind/artificial intelligence)

5. Allsvegar samþætt tækni (Íklæðanleg & ígræðanleg tækni/wearables & implants)

Samfélagið og umhverfið sem okkar

nemendur munu starfa í mótast af þessu!



The future is already here.

It’s just not very evenly distributed.

Flúttar okkar framtíð við framtíð nemenda og hagsmunaaðila?

William Gibson



Kerfislegt þrýsti- og aðhaldsafl breytinga

Tækni

SamfélagUmhverfi

Aðstæður

Breytingaröfl
togast á



Áskoranir fyrir MVS

• Tæknileg innviði – eru þau nógu öflug til að takast á við þarfir framtíðarinnar?

• Okkar framtíðarsýn – fyrir MVS, fyrir starfsvettvanga nemenda, fyrir samfélagið...

• Kennslufræði framtíðarinnar – Skapandi nám, andrógógía, heutógógía,...

• Námsumhverfið – Stafrænt & staðbundið (ef hægt er að greina þar á milli), opið inn á 

við og út á við.

• Gervigreind (höfum nokkuð svigrúm hér)???

• ... 



Að vinna með framtíðinni

Núið

Reactive:
Horft á núið frá
sjónarhorni fortíðar

Proactive:
Horft úr núinu 
til framtíðar

Liðin tíð:
Staðreyndir, 
saga, veruleiki

Framtíð:
Tilraunir, möguleikar, 
nýjungar


