
 

 

Ávaxtaborgin – Fruit City   
- Nemendur skapa sjálfbær framtíðarhúsnæði -  

Boðskort - Norræna CRAFT Kick Off Vefnámskeiðið 
CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers 

 
Hefur þú og bekkurinn þinn (6.-8. bekkur) áhuga á að prófa nýja, skemmtilega og spennandi 

kennsluaðferð? Þá er þetta vefnámskeið klárlega eitthvað fyrir ykkur!  
 

#Norðurlandamál     #Tækniskilningur     #21skills     #Heimsmál      #Nýjungar     #Húsnæði_framtíðarinnar 
 
 
 
 

 

 
Norrænn CRAFTur í samstarfi við arkitektastofuna Vandkunsten 

 

  



 

 

Hjálpaðu þínum nemendum að skapa sjálfbær draumahúsnæði fyrir 
framtíðina! 
 
Þann 17. nóvember kl. 10-12:30 á íslenskum tíma getið þið (nemendur í 6.-8. bekk) tekið þátt í 
vefnámskeiði þar sem þið munið vinna með bekk frá öðru Norðurlandi. Saman munið þið þróa lausnir 
fyrir sjálfbær draumaheimili framtíðarinnar með nýjungar, skapandi hugsun og tækni ykkur til 
aðstoðar. 
 
Hvernig?  
Allt að 48 bekkir frá Danmörku, Finnlandi, Noregi, Svíþjóð, Íslandi, Færeyjum, Grænlandi og 
Álandseyjum munu hittast í gegnum netið á vefnámskeiði og njóta handleiðslu sérfræðiteymis frá 
Danmörku. Þið munið fá kennsluleiðbeiningar með sérstökum verkefnum sem þið eigið að vinna að 
FYRIR, Á MEÐAN og EFTIR vefnámskeiðið.  
 
 
FYRIR, Á MEÐAN og EFTIR vefnámskeiðið? 

FYRIR vefnámskeiðið skráir kennarinn sig á eTwinning.net, sem er samevrópskt samstarfsnet fyrir 
skóla. Eftir það veljum við bekk sem þið munuð vera í samstarfi við. Á eTwinning vinnusvæðinu, 
sem kallast Twinspace, hafið þið tækifæri til að kynna ykkur fyrir hvorum öðrum, deila gögnum og 
þar vinnið þið þetta verkefni ykkar saman. Gerið ráð fyrir að eyða u.þ.b. 3x45 mínútum í 
undirbúningskennslu fyrir upphaf vefnámskeiðisins.  
 
Á MEÐAN: Vefnámskeiðið fer fram á ensku og er til skiptis á netinu (online), þar sem 
skipuleggjendur setja verkefnið af stað, og í raunheimum (offline) þegar bekkurinn vinnur sjálfstætt 
að þeim verkefnum sem honum hefur verið útdeilt af kennaranum. Bekkirnir munu leysa þetta 
verkefni:  
 

Verkefnið: Jörðin stendur frammi fyrir takmörkunum á landsvæðum og auðlindum. Ein af 

lausnunum á þessu vandamáli er að endurskoða hvernig lífsmáta okkar. Bekkurinn mun 

leggja fram tillögur að sjálfbærni fyrir draumaheimili framtíðarinnar. Fyrir námskeiðið og 

meðan á því stendur öðlast nemendur þekkingu á sjálfbærni og nýta sér þekkinguna til að 

útfæra sína eigin frumgerð af framtíðarheimili. Frumgerðin af sjálfbæra heimilinu verður svo 

kynnt fyrir samstarfsbekkjum sem rafræn afurð. 

EFTIR vefnámskeiðið heldur bekkurinn áfram að starfa að sínu verkefni með samstarfsbekknum. 
Þið samræmið vinnu ykkar og niðurstöður. eTwinning mun leiðbeina ykkur og styðja í ferlinu og 
þið fáið verkefni sem þið getið valið að leysa í leiðinni. 

 

 
Verðlaun! Við veljum bestu verkefnin og veitum verðlaun út frá eftirfarandi viðmiðum:   

1) Notkun upplýsingatækni, 2) samvinna, 3) lausn vandamála og nýsköpun og 4) sjálfbærni 
 
Hægt er lesa meira um verkefnið og skrá sig hér: https://www.craft-it.dk/kick-off-webinar-
2020 en skráningarfrestur er til 2. nóvember 2020.   

https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm
https://www.craft-it.dk/kick-off-webinar-2020
https://www.craft-it.dk/kick-off-webinar-2020

