
 

 

Verkefni 2015 -2017 

 

T&D Stories – Theatre and Digital Storytelling for Teaching and Training Development  

Verkefnið T&D Frásagnir- Leikræn og stafræn frásögn til þróunar kennslu og þjálfunar er afurð fimm 

aðila á alþjóðlegum vetfangi með það að markmiði að styðja þróun kennara í fullorðinsfræðslu sem 

vinna með innflytjendum (flytja til annars lands eða snúa aftur til heimalands), ungu fólki frá 

minnishlutahópum í hættu á félagslegri útskúfun og með fötlun, daufdumbum og heyrnarskertum. 

Fólk sem tilheyrir þessum hópum á að minnsta kosti eina sameiginlega þörf til að öðlast eða ráða við 

að verða fullgild í samfélaginu – að fá tækifæri til að miðla raunverulegum aðstæðum sínum á 

árangursríkan hátt, þrátt fyrir líkamlega og andlega skerðingu, menningarlegan misskilning, ótta og 

önnur vandamál. 

Samskipti eru enn aðallega byggð á orðum – töluðum eða rituðum. En sjónræn samskipti geta haft eins 

mikil áhrif og fullnægt þörfum ákveðinna þjóðfélagshópa, eins og munnleg samskipti. Í sumum 

tilfellum geta sjónræn samskipti  gefið enn meiri árangur en munnleg. 

Til að efla samskiftahæfileika fólks úr tilteknum hópum fullorðinna sem eru í áhættuhópnum, bjóðum 

við upp á verkfæritil að búa til starf sem byggir á leikrænum og stafrænum frásögnum aðallega í formi 

sjónrænna samskipta. Við erum samfærð um að notkun mynda (ljósmynda/listaverka), látbragðs, 

hljóða, þar sem orð eru aðeins lítil hluti af skilaboðum, er frábær lausn til að hjálpa nemendum að 

kynna sig og einnig til að hjálpa þeim að skilja umheiminn. 

Til að veita öflugan stuðning höfum við þróað: 

Handbók með lýsingu á stafrænni og leikrænni frásögn til menntunar ásamt sjálfstæðri kennslufræði: 

 Aðferðir í notkun – safn af kennslu- og þjálfunarþáttum sem eru tilbúnir til notkunar fyrir 

fullorðinsfræðslu með hagnýtum verkfærum sem eru gagnlega í þjálfun, til að auka 

samskiptatækni fyrir fjölbreyttan hóp nemenda 

 Stafrænar frásagnir hannaðar af kennurum og nemendum sjálfum 

 Dæmi um leikrænar aðferðir til notkunar fyrir fullorðinsfræðslu. 

Netvettvangur sem inniheldur öll efni og reynslu hlutdeildarsvæði fyrir kennara, leiðbeinendur og 

fulltrúa styrktra hópa. 

http://artescommunity.eu/storytelling/
http://artescommunity.eu/storytelling/contact-us/
http://artescommunity.eu/storytelling/contact-us/
http://artescommunity.eu/storytelling/contact-us/
http://artescommunity.eu/storytelling/td-stories-handbok-is/
http://artescommunity.eu/storytelling/category/adferdir-i-notkun/
http://artescommunity.eu/storytelling/category/digital-stories/
http://artescommunity.eu/storytelling/category/theatre-documentary-films/
http://artescommunity.eu/storytelling/category/theatre-documentary-films/
http://artescommunity.eu/storytelling/?cn-reloaded=1


Alþjóðastofa tók þátt í verkefni sem aðili í samstarfi með Guðnýju Olafsdóttir (kennari),  Jóhönnu Völu 

Höskuldsdóttir (leiklistakona) og Evu Rún Snorradóttir (leiklistakona) ásamt 18 einstaklingum af 

erlendum uppruna frá Akureyri og Dalvík.  

Arið 2018 verkefni var tilnefnt til “EDUinspiracje2018” - árleg verðlaun landsskrifstofu í Póllandi fyrir 

velgengni verkefna á sviði menntunar.  

 

Verkefni 2017 -2020 

 

Innovative Language Learning within the framework of practices for socio-cultural inclusion and 

empathy enhancement in adult education  

Verkefni Lingua+ ætlar að þróa nýjungar í tungumálakennslu sem byggjast á aðlögun innflytjenda í 

menningu landanna og aukna þátttöku þeirra í fullorðinsfræðslu.  

Grunnþekking á tungumáli dvalarlands er mikilvægur þáttur við að meta árangur aðlögunar 

Í Evrópu, þar á meðal á Íslandi sem er tiltölulega nýr áfangastaður innflytjenda. 

Verkefni Lingua+ miðar við þarfir fullorðinna innflytjenda innan fullorðinsfræðslu með því að taka 

heildræna nálgun við tungumálakennslu.  

Grundvallaratriði í Lingua + nálguninni er að þróa aðferðir til að tjá framandi eigin sjálfsmynd 

nemandans í ferlinu við að aðlagast nýju menningarumhverfi. 

 

Lingua + verkefni hefur eftirfarandi markhópa:  

1. Kennarar, leiðbeinendur, sjálfboðaliðar innan fullorðinsfræðslu sem aðalhópur í þörf fyrir 

nýja kennslu- og þjálfunarþætti og kennsluefni með áherslu á auðveldari samþættingu 

innflytjenda og skilvirkni í tungumálakennslu; og 

2. Innflytjendur sjálfir sem aðalmarkmið og viðmiðunarhópur til að prófa og meta árangur afurðir 

verkefnis. 

 

Afurðir verkefnis:  

 Gagnabanki – nýjungar í tungumálukennslu fyrir innflytjendur  

 Rannsókn um núverandi framkvæðir til að efla félagslega þátttöku innflytjenda og flóttamana 

með aukning á samúð í samskiptum 

 Lingua+ Handbók fyrir kennara, leiðbeinendur, sjálfboðaliða innan fullorðinsfræðslu  

 Lingua+ Kennslu- og þjálfunarþáttir Margmiðla- kynning  

 Lingua+ Kennsluþjálfunar leiðbeiningar og MOOC 

http://linguaplusproject.eu/
http://linguaplusproject.eu/
http://linguaplusproject.eu/


 Netvettvangur sem inniheldur öll efni og reynslu hlutdeildarsvæði fyrir kennara, leiðbeinendur 

 Lingua+ Mobile App 

Fylgist með okkur á Facebook: Lingua+  

 

Medici 2017-2020 


