Wizja przyszlosci
oraz nacisk na czytanie i matematyke
w programie nauczania w Vestmannaeyjar

Celem i zadaniem „wizji przyszlosci“ jest to aby szkoly w naszej gminie byly jednymi z lepszych w kraju odnosnie samopoczucia uczniów,
profesjonalizmu nauczania i wyników w nauce.
Akcenty 2015-2020






Nacisk na czytanie i matematyke w szkolach i przedszkolach i szczególnie nacisk na zwiekszenie ambicji uczniów oraz ich
mozliwosci w nauce
Chcemy stworzyc bezpieczne otoczenie do nauki
Chcemy zbydowac solidna podstawe nauczania z akcentem na mocne strony kazdego jednego ucznia
Chcemy polepszyc wspólprace domu , nauczycieli i biura szkolnego
Chcemy zwiekszyc wsparcie spoleczenstwa odnosnie nauczania podstawowego

W praktyce








Nacisk kladziony na to aby kazdy uczen otrzymal odpowiednia edukacje oraz wsparcie w celu uzyskania jak najlepszych wyników
Program wczesnego wykrywania mozliwych trudnosci w nauce juz w wieku przedszkolnym
Uzywanie znanych i sprawdzonych sposobów nauczania i instrumentów do pomiaru postepów.
Uzywanie testów przesiewowych aby sprawdzic sytuacje edukacyjna kazdego ucznia
Skuteczna praca w obserwacji wyników testów przesiewowych i ewaluacji edukacyjnej
Doradzdtwo odnosnie wspólpracy miedzy uczniem rodzicami i nauczycielami
Kazda szkola trzyma sie swojej charakterystyki i tworzys swoje wlasne sposoby na to aby wypelnic wymagania“wizji przyszlosci „
dla szkól gminnych

Wspólpraca szkoly i domu



Dobry przeplyw informacji miedzy szkola a domem gwarantuje dobre samopoczucie ucznia oraz zwieksza chec do czytania i nauki
matematyki oraz polepsza efekty nauki
Nauczyciele i rodzice zachecani sa do brania udzialu w ankietach jakosci, które okazuja wsparcie i poprawiaja plan edukacji

Plan dzialania






Porozumienie pomiedzy dyrekcja szkól oraz przedstawicielami gminnymi w sprawie wizji przyszlosci oraz akcentach
edukacyjnych.
Dyrekcja kazdej szkoly upewni sie aby praktyczny plan dzialania zostal wprowadzony w zycie.
Dzialalnosc biura szkolnego w ratuszu bedzie dopilnuje aby wizja przyszlosci byla pomyslnym planem.
Wizja przyszlosci bedzie przedstawiona i promowana posród stowarzyszen gminnych rodziców oraz wszystkich mieszkanców
wyspy
Glównym zadaniem bedzie zwiekszenie inspirujacej zarazem pozytywnej debaty na temat edukacji na wszystkich stopniach
nauczania od przedszkola poprzez szkole podstawowa a konczac na szkole sredniej i studiach.

