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Þróunarverkefnið, Tungumálatorgið ÍSA. Upplýsingavefur fyrir kennara sem kenna
íslensku sem annað tungumál.
Markmið verkefnisins var að þróa faglegt starf á vefsíðunni http://tungumalatorg.is/isa/ í
íslensku sem öðru máli sem nýtist breiðum nemendahópi og að byggja upp upplýsingatorg
fyrir kennara sem kenna íslensku sem annað mál, byggt á vönduðum upplýsingum sem
studdar eru nýjustu rannsóknum á heimsvísu. Langtímamarkmið með vefnum er að bæta
námsárangur nemenda með íslensku sem annað mál, að færa kunnáttu sérfræðinga og
fræðimanna út í skólana, að breiða út þekkingu á landsvísu með virkri ráðgjöf, að safna
upplýsingum frá kennurum um hvað virkar og hvað ekki samkvæmt þeirra reynslu. Leitast er
við að kynna raunhæf verkfæri fyrir kennara til að beita í kennslu.
Á vefnum eru níu meginkaflar, heim-fréttasíða, fjölmenning, fræðin, íslenskan, nám og
kennsla, námsgögn, tenglar og um vefinn. Undir hverjum kafla eru sextíu og sex undirkaflar.
Samtals 75 vefsíður. Efnið er sett fram í stuttum hnitmiðuðum texta, með grafískum myndum,
rafrænum skjölum, skjölum á pdf formi, töflum, skjákynningum og videókynningum, auk
tengla á vefsíður, heimilda er getið á hverri síðu en samtals eru heimildir 90.
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The developmental project, The Language Forum ISA. Information website for teachers
who teach Icelandic as a second language.
The objective of the project was professional development on the website
http://tungumalatorg.is/isa/ in Icelandic as a second language, to be used for a broad group of
students, and as a forum of information for teachers of Icelandic as a second language, based
on quality information supported by the latest research worldwide. The long-term objective of
the website is to improve the academic performance of students in Icelandic as a second
language, bringing the knowledge of experts and scholars into the schools, to spread
knowledge around teh country through effective consultation, to gather information from
teachers about what works and what does not according to their experience. The website seeks
to promote practical tools for teachers to use in teaching.
On the website, there are nine main sections: home, multiculturalism, theory, Icelandic,
learning and instruction, educational materials, links, and the web. Under each section there
are sixty-six sub-sections. Total 75 pages. The material is presented in short, focused texts
with graphic images, electronic documents, documents in PDF format, tables, screen
presentations and video presentations, as well as links to websites. The sources are referred to
on each page, but the total number of sources is 90.
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