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Ný nálgun á nám og fræðslu

Breytt samfélag kallar á nýja nálgun á nám. 

• Ný tækni gerir hana mögulega. Krafa um 
að nýta tæknina í námi og kennslu. 

• Blanda af stað- og fjarnámi. 

• Notendavænt og einfalt rafrænt umhverfi. 

• Meiri sveigjanleiki – hvar, hvað og hvenær!

• Meiri einstaklingsmiðun. 

• Fyrirkomulagið sniðið að þörfum hvers 
einstaklings / félags. 

Hver og einn lærir á eigin forsendum.



LearnCove

▪ Fræðsluhugbúnaður sem miðar að því að því að hámarka afköst 
nemenda og lágmarka vinnuálag kennara. 

▪ Persónumiðað nám er stutt á grundvelli hæfniviðmiða, námsforrita og 
stafræns efnis þar sem kennarinn fær yfirsýn yfir framvindu nemenda á 
rauntíma.

▪ Gagnvirkni – Þátttakandi fær svör bæði frá kennara og kerfi. 

▪ Íslenskt fyrirtæki. 

Auðvelt í notkun – Ekki þörf á tæknilegri sérþekkingu – Ekki þörf á sérstakri þjálfun



Í hverju felst meiri einstaklingsmiðun?

▪ Þátttakandi ræður eigin hraða. 

▪ Hægt að velja ólíkar leiðir.

• Klárar A áður en þú ferð í B og svo 

í C. Eða B-C-A / C–A-B

• Getur lesið/horft aftur ef þarf. 

• Stuttir kaflar í einu í stað heils dags 
námskeiða. 

Þú velur hvað hentar þér! 



Meiri sveigjanleiki

• Fjarnám – getur tekið þátt 

óháð staðsetningu. 

• Ekki eins bundin af fjölda 

þátttakenda. Mögulegt að 

halda námskeið fyrir mjög 

fáa/marga. 

• Ferðakostnaður minnkar –

gott fyrir veskið, náttúruna, 

fjölskylduna og 

vinnustaðinn. 



Hæfnimiðað nám / Hæfnikort

▪ Kerfið styður við sérsniðnar 

námskrár. 

▪ Hægt að vinna út frá 

hæfniviðmiðum í námi 

trúnaðarmanna.

▪ Trúnaðarmaður getur 

raðað saman og stillt upp 

námi út frá sínu hæfnikorti. 





Miðlægt safn námsefnis – sparar tíma og vinnu



Reynslan af fjarkennslu á síðasta ári



Það verða hindranir á veginum…

▪ Halda félagslega þætti námsins.

▪ Tryggja að fræðslan verði ekki 

bara eftir vinnu.

▪ Aðstoða það sem eru hikandi 

varðandi tæknina.

Við leysum þetta allt í samvinnu við bæði nemendur og félög. 




