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Efnisatriði

• Lærdómssamfélagið
• Starfendarannsóknir fyrirkomulagið í Dalskóla
• Að fanga áhugann



Vinnustaður þar sem



Í lærdómssamfélaginu er lögð áhersla á

að þróa  menningu og andblæ

þar sem lögð  er rækt við það að

sjá kosti þess að læra í sameiningu.

Lærdómssamfélagið



STARFENDARANNSÓKNIR

Um leið og kennarar og stjórnendur 
rýna eigin starfshætti með það að 
markmiði að bæta sig faglega að þá 
er líklegra að fólk valdi því sem það
vill valda.

Ég held minni stefnu, ég er að læra 
í starfi og ég hef áhrif á nemendur 
mína og skólann.

Hvaðan kemur ný hæfni og reynsla?



1. Nýir kennarar fá fræðslu á undirbúningsdögum um starfendarannsóknir

2. Í ágúst er vinnulagið og tilgangurinn rifjaður  upp 

3. Í september er undirbúningur við að forma rannsóknarefnið

4. Í lok sept. eru samráðsfundir með stjórnendum – vegurinn varðaður

5. Þrír samtalsfundir yfir veturinn, 

6. Í starfsþróunarsamtölum/örsamtölum eru rannsóknirnar ræddar

7. Að vori er haldin ráðstefna



Hvaða tækifæri liggja í hópnum?
Hvaða tækifæri liggja í þróunarstarfi skólans?
Hvar liggur kennslufræðilegur áhugi?
Hefurðu verið að læra eitthvað nýtt?







NOKKUR 
RANNSÓKNAREFNI 
KENNARA/ 
STARFSFÓLKS

• 40 börn í einum hópi í leiðsagnarnámi – hvernig verður það best gert

• Hvernig varðveitum við hryggjarstöðu barna?

• Hvernig innleiði ég  jákvæðan aga í hópinn minn?

• Hvernig tengjum við læsisfimmuna sem best við leiðsagnarnámið?

• Hvernig sjá börnin samstarfið á milli leikskóla og grunnskóla og 
hvernig má þróa starfið út frá því?

• Hvernig eyk ég hæfni mína í að nota kveikjur og spurningatækni til 
þess að glæða áhuga á námsefninu?

• Hvernig eyk ég vitund og tjáningu nemenda um myndlist, um eigin 
verk og annarra?

• Hvernig valdefli ég starfsmenn svo þeir nýti styrkleika sína til 
starfsins með börnunum



Gætu starfendarannsóknir hentað þínum vinnustað – öllum eða sumum?

Gætu starfendarannsóknir hentað þér til starfsþróunar?

Hvernig hentar þér best að þróa þig í starfi?


