
Skýrsla stjórnar Félags spænskukennara  

1. mars 2012 – 1. mars 2013  

Meðlimir í Félagi spænskukennara eru 35. 

Í stjórn sitja:  

Anna Pála Stefánsdóttir, formaður 

Ásdís Þórólfsdóttir, ritari 

Snædís Snæbjörnsdóttir, gjaldkeri 

 

Tímabilið hófst með áhugaverðum félagsfundi laugardaginn 21. apríl. Stjórnin hafði 

áður fengið þá ágætu hugmynd að halda félagsfundi næstu ára í hinum ýmsu skólum 

til að kynnast betur þeim stöðum þar sem spænskan er kennd og fólk gæti glöggvað 

sig á því hvaða kennarar kenna við hvaða stofnun. Spænskukennarar í FB buðu 

okkur því í heimsókn í Breiðholtið á áðurnefndan aprílfund. Þar kynnti Sigrún 

Magnúsdóttir okkur rannsókn sína sem tengist orðaforða nemenda og Maria 

Vertikova sagði frá niðurstöðum rannsóknar sinnar sem varðar mismunandi 

uppsetningu og tegundir orðabóka.  

 

Mjög gagnlegt og skemmtilegt sumarnámskeið var haldið í lok ágúst þar sem Auður 

Lorenzo, Sigrún Magnúsdóttir og Gunnþórunn Klara Sveinsdóttir fjölluðu um 

orðabækur og notkun þeirra í kennslu. Árið á undan hafði komið út glæsileg íslensk-

spænsk orðabók GHT og því var þetta efni mjög viðeigandi. 

Í byrjun september bauð vararæðismaður Spánar stjórninni á fund til skrafs og 

ráðagerða. Meðal umræðuefna var fyrirhuguð skipulagning á verðlaunasamkeppni 

framhaldsskólanema og koma mexíkóska rithöfundarins Elenu Poniatowsku til 

landsins.  

Þann 6. október buðu Verslókennslukonur okkur að halda félagsfund hjá sér, en þar 

ræddum við fyrirhugaða ferð til Rómönsku Ameríku. Einnig sögðu Anna Pála 

Stefánsdóttir, Snædís Snæbjörnsdóttir, Ásdís Þórólfsdóttir, HiIda Torres og Ida 

Semey frá skemmtilegum og hagnýtum verkefnum og vefsíðum til að nota í kennslu. 

Aðalfundur var haldinn 16. nóvember í húsakynnum ræðismanns Spánar við 

Suðurgötu. Þar voru nokkur mál á dagskrá auk hefðbundinna aðalfundarstarfa. 

Kynntar voru hugmyndir um áðurnefnda verðlaunasamkeppni framhaldsskólanema 

og í kjölfarið var nefnd skipuð til að sjá um skipulagningu hennar. Í nefndinni sitja 

stjórnarmeðlimirnir Ásdís Þórólfsdóttir og Snædís Snæbjörnsdóttir auk Margrétar 

Jónsdóttur vararæðismanns, Hildu Torres og Önu Belén Organista. Ana Belén bauð 

sig ennfremur fram sem dómari í samkeppninni auk Pilar Concheiro. 

Ennfremur var til umræðu á fundinum endurskoðun á reglum félagsins og rætt  um 

margvíslega styrki til félagsmanna í sambandi við fyrirhugaða námskeiðsferð. 



Samþykkt var af fundarmeðlimum að besti kosturinn fyrir sumarnámskeið væri í 

borginni La Plata, Argentínu eftir kynningu Ásdísar Þórólfsdóttur á aðstæðum og 

fyrirkomulagi námskeiðsins. Gagnlegar og skemmtilegar umræður sköpuðust um 

ferðina. 

Á fundinum var ákveðið að Svanlaug Pálsdóttir tæki við sem fulltrúi STÍL af Thelmu 

Björk Sigurðardóttur.  

Haldinn var hópeflis- og upplýsingafundur 31. janúar fyrir Argentínufara á Vínbarnum, 

þar sem þátttakendur hittust til skrafs og ráðagerða. 15 meðlimir félagsins hyggjast 

taka þátt í námskeiðinu. 

Fyrir hönd stjórnar,  

Anna Pála Stefánsdóttir, formaður Félags spænskukennara 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


