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Vinnustofa
9.00-10.30



Skipulagið
Samantekt fyrirlesturs 
Sli.Do upphitun 
Spurning og svör  (Sli.Do #2046) 
Samtal og spjall (Breakout) 
Ígrundun

+



Samtal
The smartest person in the room is the room

+



Zoom

+





2046
Ef við hugsum um menntun 
og skólastarf árið

eru fjölmargar  
framtíðir!



Ein framtíð
Sviðsmynd um skólastarf framtíðar

möguleg



2046
Árið

verðum við vonandi 
búin að fatta að…



Árið 2046 verðum við vonandi loks búin að fatta að…

það að byrja fyrr er 
ekki alltaf betra



Árið 2046 verðum við vonandi loks búin að fatta að…

að listgreinar eru 
lykilgreinar 
skólakerfisins



Árið 2046 verðum við vonandi loks búin að fatta að…

raunveruleg menntun 
er ekki metin strax



Árið 2046 verðum við vonandi loks búin að fatta að…

það kostar minna að 
borga kennurum meira



Árið 2046 verðum við vonandi loks búin að fatta að…

frjáls leikur er 
grundvöllur alls þroska



Samtal
The smartest person in the room is the room



Einn
Fleiri
Allir



Skipulagið
Samantekt fyrirlesturs 
             upphitun 
Spurning og svör  (Sli.Do #2046) 
Samtal og spjall (Breakout) 
Ígrundun

+



#2046



Sli.Do
upphitun

#2046



#2046

#2046



Til þess að breyta skólum 

þurfum við að nota 

ímyndunaraflið 

meira heldur 

en minnið
-Ingvi Hrannar



Skipulagið
Samantekt fyrirlesturs 
Sli.Do upphitun 
Spurning og svör  (Sli.Do #2046) 
Samtal og spjall (Breakout) 
Ígrundun

+



Einn og einn
Fá ykkur til þess að hugsa og taka þátt

#2046



Spyrjið ykkur sjálf og hvert annað:
Hvert er raunverulegt markmið menntunar?

Hver er tilgangur skóla?
Við verðum ánægð ef Útkoman er….



Spurningar 1

Af hverju?

#2046



Zoom

Breakout
herbergi

Ég sendi spurningarnar þangað



Menntun = Mennska



100%
Ef skóli væri

skipulagður í kringum börn og ungmenni
Þá liti hann allt öðruvísi út!



Spurningar 2
Ef menntun væri 
100% fyrir börn

#2046



Zoom

Breakout
herbergi



Þegar við ræðum um hana er mikilvægt að muna að rannsóknir segja að: 

hver króna sem sett er í menntun 
fáum við sexfalt til baka.



Spurningar 3
Ef peningar  

(til skamms tíma)  
væru ekki vandamál…

#2046



Zoom

Breakout
herbergi



Hvað stæði í fréttinni að við hefðum gert á árunum 
2022-2045 til þess að svo væri?

Ísland með bestu ungmenni 
heims árið 2046!

Taktu þér 5 mínútur til að hugsa það og punktaðu hjá 
þér, svo skulum við byrja á því og hætta öðru.



Spurningar 4

Ísland með bestu 
ungmenni heims árið 

2046
#2046



Zoom

Breakout
herbergi



En er skólakerfið okkar ekki 
bara að standa sig vel?

Heyrum oft eins og skólakerfið sé slæmt…  
Það kallast fréttir.

Lág glæpatíðni 
Mikil atvinnuþátttaka 
Langur lífaldur 
Fólk 30+ eitt það menntaðasta í heiminum 
og svo fr.v.



Ideas / topics
Það væri merki um að okkur hafi tekist vel 

árið 2046 ef fólk segði að:  

Íslensk börn og ungmenni  
eru svo rosalega...

#2046



Skapandi hugsun
Sjálfstæði
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If you want this,  
why do you do that?

-Alfie Kohn



Ígrundun
Hvað er gagnlegast sem þú 

munt taka með þér eftir daginn 
og gera í framhaldi?

#2046



Takk fyrir
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