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IPAD-FRÉTTIR
Spjaldtölvur og
aldur nemenda
Nú hefur verið stofnaður
Google-aðgangur fyrir alla
nemendur sem hafa fengið
spjaldtölvur. Rétt er að taka
fram að um er að ræða
sérstakan nemendaaðgang
sem stýrt er af starfsfólki og
felur í sér vörn gegn óæskilegu
efni. Þær aldurstakmarkanir
sem gilda um almennan
Google-aðgang einstaklinga
eiga því ekki við.

Nemendur og öpp

Foreldrum boðin námskeið
Námskeið fyrir foreldra verða haldin í öllum grunnskólum
Kópavogs í marsmánuði. Farið verður yfir helstu atriði um
notkun tækjanna, rætt hvernig þau eru nýtt í námi og
foreldrum bent á leiðir til að stýra notkun heima fyrir.

Nemendur hafa leyfi til að
sækja sér öpp til einkanota.
Notkunarskilmálar hjá
miðstigsnemendum skerpa á
því að slík notkun tækjanna sé
á ábyrgð foreldra.

Námskeiðin eru foreldrum að kostnaðarlausu. Tuttugu pláss
eru á hverju námskeiði en ef aðsókn verður mikil verða
námskeiðin endurtekin.

Fundur fulltrúaráðs
Samkóp

Þriðjudaginn 1.3.
Miðvikudaginn 2.3.
Fimmtudaginn 3.3.

Rætt var meðal annars um
innleiðingu spjaldtölva á fundi
fulltrúaráðs Samkóp sem
haldinn var á dögunum.
Í fulltrúaráðinu sitja þeir sem
eru í stjórn foreldrafélags í
sínum skóla.
Niðurstöður fundarins verða
sendar verkefnastjóra
spjaldtölvuinnleiðingarinnar.

Námskeiðin verða haldin kl. 18:30-20:20 og er foreldrum
boðið upp á súpu. Dagsetningar eru sem hér segir:
Kópavogsskóli
Álfhólskkóli
Hörðuvallaskóli

Þriðjudaginn 8.3.
Kársnesskóli
Miðvikudaginn 9.3. Salaskóli
Fimmtudaginn 10.3. Lindaskóli
Þriðjudaginn 15.3.
Smáraskóli
Miðvikudaginn 16.3. Vatnsendaskóli
Fimmtudaginn 17.3. Snælandsskóli
Skráning á námskeiðin verður á heimasíðu Skema.
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Kennaranámskeið
Námskeið fyrir kennara verða
haldin í marsmánuði. Þetta er
framhald þeirra námskeiða sem
haldin voru fyrir umsjónarkennara
í sjötta og sjöunda bekk í
nóvember og janúar.
Að þessu sinni verða fáein pláss í
boði fyrir aðra kennara.
Námskeiðin verða auglýst um leið
og dagsetningar liggja fyrir, en
þau verða á tímabilinu 8. - 17.
mars.
Sem fyrr eru það Hjálmur Dór
Hjálmsson og Ragnar Þór
Pétursson sem kenna.
Á hverju námskeiði verða
kennarar frá 2-3 skólum.
Það er Skema sem á veg og
vanda af námskeiðunum en þar
er námsefnið sérstaklega útbúið
og gæðavottuð af Apple.

Stafræn borgaravitund
Ákveðið hefur verið að hanna fjögur verkefni
sem bekkir geta unnið ásamt umsjónarkennara
á spjaldtölvum. Teknir verða fyrir fjórir þættir
stafrænnar borgaravitundar og í hverju verkefni
er lögð áhersla á tiltekið app eða aðferð.
Verkefnin á að leggja fyrir í 6. - 9. bekk, eitt
verkefni á mánuði frá febrúar til maí.
Fyrsta verkefnið fjallar um samfélagsmiðla og er
notast við Nearpod appið. Leiðbeiningar hafa
verið senda til umsjónarkennara.

