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Markmið verkefnis samkvæmt umsókn
Áætlað var að skólarnir myndu vinna saman að skipulagningu þriggja 6 vikna
þemaverkefna sem myndu byggja á heimsmarkmiðunum
þremur.
Þemaverkefnin áttu að vera drifin áfram af heimsmarkmiðunum og
grunnþáttum aðalnámskrár með áherslu á að hlustað sé á nemendur, þau hafi
áhrif á verkefnið og vinni saman þvert á árganga og á milli skóla. Áhersla á
samþættingu
námsgreina,
að
minnsta
kosti samfélagsgreinum og
náttúrugreinum og íslensku. Kjósi nemendur að ná fleiri námsmarkmiðum er það
frjálst.
●
●
●

Heilsa og vellíðan 3 - Heilbrigði og velferð - Hver er ég?
Menntun fyrir alla 4 - Jafnrétti - Lýðræði og mannréttindi - Heimurinn
batnandi fer
Ábyrg neysla og framleiðsla 12 - Sjálfbærni - KAUPÆÐI

Markmið verkefnisins var að festa starfshætti í sessi þar sem lögð er áhersla á
heimsmarkmið og grunnþætti og ekki síður að námið sé byggt á þátttöku
nemenda og persónumiðaða starfshætti og skapandi vinnubrögð þar sem
nemendur takast á við vitsmunalega krefjandi verkefni við hæfi.
Fyrirhugað var að vinna með þrjá grunnþætti en úr varð að skólarnir unnu Námsvísi
sem tengdi alla grunnþætti menntunar við heimsmarkmiðin og samþættingu
verkefna í skólanum. Kennarar völdu sér þemaverkefni sem áttu við grunnþættina
og heimsmarkmiðin. Þemun breyttust eitthvað í meðförum, þ.e. titlarnir en
útfærslurnar byggðu á því sem fyrirætlað var, þ.e. grunnþáttum og
heimsmarkmiðum.
Þróunarverkefnið var unnið af öllu starfsfólki skólanna og nemendum en kennarar
höfðu yfirumsjón með skipulagningu.
Námsvísir Tálknafjarðarskóla
Námsvísir Bíldudalsskóla
Skólarnir unnu að gerð námsvísis í sameiningu og síðan var það skólanna að útfæra
hver á sínum stað. Báðir skólarnir teiknuðu upp sínar áherslur í svokölluðum
námsvísi
- sem ætlað er að vísa veginn - grunnþættirnir og heimsmarkmiðin eru þær
megináherslur sem ákvarða hvert viðfangsefni nemenda verður. Námsvísunum er
síðan ætlað að þróast og breytast í samræmi við áherslur skólastarfsins. Á hverju ári
bætast við inn í námsvísinn fyrirhugaðar rúllur sem teknar eru fyrir ár eftir ár.
Í öllum þemaverkefnunum var lögð áhersla á samþættingu allra námsgreina og
nemendalýðræði. Yfir skólaárið var lögð áhersla á fjölbreytta samsetningu hópa hóflega blöndu af einstaklingsverkefnum og hópaverkefnum.
Dæmi um útfærslur:
Heilbrigði og velferð: Hver er ég? Heimsmarkmið 1, 2, 3, 6
Læsi; Tjáningar og tilfinningar mínar. Heimsmarkmið 4
Lýðræði og mannréttindi; Heimabyggðin mín. Heimsmarkmið 16, 17, 13 og 8.
Sköpun; Heimurinn minn. Heimsmarkmið 9.
Sjálfbærni; Vistsporið okkar. Heimsmarkmið 7, 11, 12, 14 og 15.
Jafnrétti; Fordómar. Heimsmarkmið 5 og 10.

Frávik miðað við áætlun verkefnisins
Frávik voru lítil sem engin og verkefnið gekk umfram áætlanir. Helsta frávikið var
að gengið var lengra en fyrirhugað var í vinnu með grunnþættina og
heimsmarkmiðin. Áætlað hafði verið að vinna með a.m.k þrjú þemu sem urðu sex
á heildina en þrjú voru sameiginleg báðum skólunum.
Úr varð að kennsluáætlanir voru færðar inn í Mentor og tengd þar við hæfnikort
nemenda.

Helsti ávinningur af vinnu við verkefnið, jákvæð atriði sem
fylgdu í kjölfar eða samhliða verkefnavinnu
Námsvísar í Bíldudalsskóla og Tálknafjarðarskóla hafa verið samþykktir og verða
endurskoðaðir nú á vordögum og áætlað er að þeir verði eitt megin stjórntækið
við útfærslu á námi skólanna. Samstarf við Patreksskóla bætist við á næsta
skólaári.

Jákvæður ávinningur er að í vetur er áætlað að tengja enn betur saman vinnu með
grunnþættina og heimsmarkmiðin á milli allra skólanna þriggja. Aukin áhersla á
nemendalýðræði og aðkomu nemenda að námi sínu og ábyrgð hefur einnig skilað
sér og sjá má á göngum skólanna hvernig verk nemenda hafa móta skólastarfið.
Samstarfsverkefnið LÆRVEST mun styðja við að verkefnið festist í sessi en með því
er áætlað að auka ennfremur samvinnu og samstarf kennara og skólastjórnenda á
Vestfjörðum og með tímanum um allt land.

Mat á verkefninu samkvæmt umsókn:
●

Markmið gengu eftir

●

Verkefnið byggir undir frekara samstarf skólanna í Vesturbyggð og á
Tálknafirði.
Námsvísir sem mikilvægur námslegur samstarfsgrunnur sem byggir á
grunnþáttum menntunar.
Verkefnið er mjög líklegt til að festast í sessi.

●
●

Afrakstur
Afrakstur verkefnisins birtist að mestu í námsvísum og þeirri vinnu sem var
í gangi á síðasta skólaári og hvernig þemun eða loturnar byggjast upp í
kringum þá línu sem lögð er þar. Kennsluáætlanir er að finna inni í Mentor
hjá hverjum skóla.
LÆRVEST verkefnið þar sem kennarar í skólunum öllum - auk Grunnskóla
Bolungarvíkur, Reykhólaskóla og Grunnskóla Strandabyggðar er byggt upp
þannig að kennarar deila reynslu sinni af vinnu útfrá námsvísum og skiptist
á verkefnum og hugmyndum af útfærslum.
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