Veldu tvo fyrirlestra
10:00-10:40

Fyrirlestrar

11:00-11:40

Fyrirlestur

Um fyrirlestra

Fyrirlesari/fyrirlesarar

Staðsetning

Jákvæð sálfræði

Kynning á jákvæðri sálfræði - styrkleikar og hugsun.

Salur - grunnskóli

Námsmat

Fjallar um námsmat á mörkum skólastiga og breytingar á
námsmati í núgildandi aðalsnámskrá. Aukna áherslu á
leiðsagnarmat og hvernig þróun námsmats helst í hendur við
þróun kennsluhátta. Loks er áhersla á samræmt verklag innan
skólanna út frá hugmyndafræði lærdómssamfélagsins.
Meistararitgerð um viðhorf skólastjórnenda til heilsueflingar
verður kynnt. Hver er ávinningur af heilsueflingu og hvaða
sóknarfæri hefur Árborg í þeim efnum?
Uppspretta - okkar leið. Lesinn gæðatexti og unnið með hann
á fjölbreyttan hátt þar sem tekið er á öllum þáttum
íslenskukennslunnar.
Kynning á spennandi leiðum til að nýta upplýsingatækni í
skólastarfi m.a. notkun námsefnabanka o.fl.
Kynntar leiðir til orðaforðakennslu – Orðaspjall. Fjallað um
niðurstöður rannsóknar á pólskum og íslenskum orðaforða
tvítyngdra barna. Ásamt því að vekja athygli á því hversu mikil
áhrif nánasta umhverfi í leikskóla og heima hefur á orðaforða
ungra tvítyngdra barna.
Kynnt verða ný læsispróf sem Menntamálastofnun vinnur nú
að. Þegar hafa verið unnin lesfimipróf fyrir 1.-10. bekk.

Ragnhildur Sigurðardóttir,
íþróttafræðingur
Rúnar Sigþórsson, prófessor við
Háskólann á Akureyri

Páll Sveinsson, Barnaskólanum á
Eyrarbakka og Stokkseyri

Stofa 202 grunnskóli

Arnhildur Þórhallsdóttir, Hermína
Íris Helgadóttir og Ragnheiður
Gísladóttir, Sunnulækjarskóla
Már Ingólfur Másson og Leifur
Viðarsson, Vallaskóla
Aneta Figlarska og Eva Hrönn
Jónsdóttir, Álfheimum

Stofa 203 grunnskóli

Sigurborg Kjartansdóttir og
Bjarney Sigurðardóttir,
Menntamálastofnun
Íris Árný Magnúsdóttir,
Barnaskólanum á Eyrarbakka og
Stokkseyri
Þórdís Guðrún Magnúsdóttir og
Katrín Þorvaldsdóttir,
Jötunheimum

Stofa 206 grunnskóli

Heilsuefling
Heildstæð íslenska í 1.-7.
bekk
Upplýsingatækni
Tvítyngi og Orðaspjall

Lestrarteymi
Menntamálastofnunar
Barnabær

Kynning á hinu marg verðlaunaða skóla- og
samfélagsfyrirbæri Barnabær.

Lubbi í Jötunheimum

Kynning í máli og myndum á vinnu með námsefnið Lubbi
finnur málbein í Jötunheimum.

Stofa 201
grunnskóli

Stofa 204 grunnskóli
Stofa 205 grunnskóli

Litla leikhús
Gamli skóli
Tónmenntastofa
Gamli skóli

Frístundaheimili
ART þjálfun- félagsfærni,
sjálfsstjórn, siðferði

Góður starfsandi

Kynning á fjölbreyttum leiðum til uppbrots á
frístundaheimilum og skapandi notkun á snjalltækjum í því
starfi.
Kynnt verður hvað ART er og hvernig ART þjálfun getur bætt
samskipti, eflt samheldni, aukið sjálfstraust og leitt til meira
umburðarlyndis á milli barna, unglinga og fullorðinna. Sýnd
verða tvö stutt myndbönd þar sem börn og unglingar segja frá
sinni upplifun af ART þjálfun.
Markaðsstjóri Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands
ræðir góðan starfsanda og hvað opinberar stofnanir geta gert
til þess að efla og bæta stöðu mála.

Ólöf Una Haraldsdóttir,
frístundaheimilinu Kastala,
Reykjavík
Kolbrún Sigþórsdóttir, ART þjálfari

Stjörnusteinar
Gamli skóli

Ingi Þór Jónsson, Heilsustofnun

Menningarverið
Draugabar 2

Menningarverið
Setustofa

