Grunnskólinn í Breiðdalshreppi

Símenntunaráætlun
2015 – 2016

Grunnskólinn í Breiðdalshreppi
Samkvæmt grunnskólalögum á hver skóla að frumkvæði skólastjóra að móta áætlun til
ákveðins tíma um hvernig símenntun starfsfólks skólans skuli hagað svo að hún sé í sem bestu
samræmi við áherslur skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár.
Kennarar og skólastjórar grunnskóla eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að efla
starfshæfni sína. Símenntun starfsmanna telst öll formleg fræðsla eins og nám, námskeið,
fræðsluerindi og fræðslufundir. Einnig telst óformleg fræðsla eins og vettvangsferðir,
sjálfsnám ( lestur faggreina, netið ofl. ), handleiðsla, kynningar á kennarafundum, heimsóknir í
kennslustundir hjá samkennurum eða skólaheimsóknum og skipulagðir leshringir til
símenntunar.
Starfsþróun kennara má skipta í Þætti sem eru nauðsynlegir fyrir skólann og þættir sem
kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri
þekkingu sem nýtist í starfi.
Æskilegt er að kennarar geri skólastjóra grein fyrir þeim sí- og endurmenntunaráherslum sem
þeir telji sig þurfa eða hafa áhuga á til að viðhalda eða auka við sína þekkingu í starfi.
Helstu verkefni Grunnskólans í Breiðdalshreppi :











að vinna að innleiðingu nýrrar Aðalnámskrá grunnskóla
að þróa fjölbreytta kennsluhætti í takt við nýja Aðalnámskrá
að efla og viðhalda námsárangri og ánægju
að efla og styrkja kennara í faglegu starfi
að innleiða nýja tækni í takt við nýja aðalnámskrá með notkun spjaldtölva í kennslu
að viðhalda og vinna að áframhaldandi lestrarmenningu innan skólans
Grænfánaverkefni
að stjórnendur fari í stjórnendaheimsóknir
að læra hvert af öðru
Samstarfserkefnið - Bættur námsárangur

Endurmenntunarverkefni í tengslum við ofangreind verkefni:

Skólaveturinn 2015 – 2016
Námskeið

Hvenær

Hverjir

Námskeið skólaskrifstofa
 Mentor
fjölbreyttar leiðir í námsmati
 Fjallað er um lykilþætti
námsmats - Erna Ingibjörg
Pálsdóttir
ADHA námskeiðið/fyrirlesturinn
 Aðalheiður Jónsdóttir
Haustþing kennara
Kennsluhættir og námsmat
 Birgir Jónsson

Ágúst - 2015

Kennarar og skólastjóri

Ágúst- 2015

Kennarar og skólastjóri

Sept. -2015

Allir starfsmenn

Október - 2015

Allir starfsmenn

kennsla í notkun Ipad og í speglaðri
kennslu
Tólin í tækjakistunni
 Aðalheiður Jónsdóttir
BETT – skólasýning - Ipadvæðing
PALS
Skipulögð kennsla - Námskeiðið er
byggt á hugmyndafræði TEACCH
vinnumatsnámskeiðið 2016 á Hótel
Hérað

Kennarar og skólastjóri
Janúar - 2016

Allir starfsmenn

Janúar - 2016
Mars - 2016

Allir starfsmenn
Íslenskukennari
Skólastjórnandi

29 apríl og 30 apríl

Skólastjórnandi

Fara yfir:



skólanámskránna- kennarar / skólastjórnendur
skólareglur - Í upphafi skólaársins verða skólareglur endurskoðaðar og skerpt á
viðbrögðum við agabrotum nemenda. Breytingarnar verða ræddar á kennarafundi í
september. Á foreldrafundi í okt. /nóv. og fjallað um og unnið með nemendum.

