Gæðagreinir 5.5
Væntingar og leiðir sem stuðla að árangri

Lykilþáttur 5

Dæmi um mikilvæga þætti sem huga þarf að við matið:

Okkar mat:
1

A

Skólinn okkar hefur trú á getu sinni til að ná árangri í skólastarfi.

B

Við væntum þess ávallt að nemendur nái sínum besta námsárangri.

C

Við ætlumst einnig til þátttöku og góðrar hegðunar og gerum
nemendum og foreldrum grein fyrir því.

D

Við hrósum fyrir árangur að vel athuguðu máli og við hrósum bæði
einstaklingum og nemendahópum.

E

Nemendur kunna að meta hrós sem þeir hafa unnið fyrir og það
hvetur þá áfram.

F

Nemendur hafa miklar væntingar til sjálfra sín og annarra.

G

Þeir hafa skilning á námsárangri og bregðast vel við
tækifærum sem þeir fá til að bera ábyrgð.

H

Vinna nemenda er sýnileg í skólastofum, í opnum rýmum í
skólanum og á öðrum stöðum í samfélaginu.

I

Árangur nemenda utan hefðbundins skólastarfs er metinn og
haldið á lofti í skólanum.

J

Við vitum að allir geta lært og tekið framförum og það
endurspeglast í viðhorfum okkar og störfum.

K

Við leitum allra leiða til að tryggja að nemendur eigi ekki á
hættu að fara á mis við námstækifæri.

L

Við gerum nemendum okkar kleift að ná árangri.

M

Áhugi nemenda okkar endurspeglast í jákvæðu viðhorfi þeirra
til náms, árangurs og framfara.

N

Við notum fjölbreyttar aðferðir til endurgjafar þegar við
fögnum góðum árangri nemenda, nemendahópa, starfsfólks og
skólasamfélagsins í heild.

O

Samskipti í skólasamfélaginu eru jákvæð og reist á grunni
gagnkvæmrar virðingar og sjálfsvirðingar innan liðsheildar
þar sem sameiginleg markmið og gildi eru í hávegum höfð.

P

Nemendur okkar koma vel fram og taka tillit til annarra.
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Í okkar skóla/í okkar hópi álítum við að einnig sé mikilvægt varðandi gæði í þessu sambandi,að:
Q
R

Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:

Veiku hliðarnar okkar:
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
1
Með tilliti til þess hvað okkur þykir mikilvægt hér að ofan erum við sammála um
heildareinkunn fyrir þennan þátt:

Tillögur um aðgerðir:
Þátttakendur í mati:
Athugasemdir um gæðagreini:
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