Starfendarannsókn í MS

Breytingastofa
Kynning á fyrstu
niðurstöðum
6. 10. 2010
MS

Hjördís Þorgeirsdóttir

Starfendarannsókn
Höldum áfram
með nýtt efni

Breytum í
ljósi
matsins

Skoðum
starfið

McNiff

Metum

Í
Ígrundum
d

Breytum

(McNiff, 2006, p. 9)

Víðfemt námsferli
(expansive learning cycle)
7.Staðfesta nýja
starfshætti
1. Efasemdir

Engeström

6.Endurskoða
6
Endurskoða og
meta nýju leiðina

2. A Söguleg greining
B Greining reynslugagna

3. Móta nýja leið

5. Hrinda nýju leiðinni í
framkvæmd
4. Útfæra
nýju
leiðina

(Engeström, 1999)

Breytingastofa
MÓDEL, SÝN
Verkfæri
Gerandi

Reglur Samfélag

HUGMYNDIR
VERKFÆRI

SPEGILL

*Upp tökur
*Viðhorf neytenda
*Tölfræði
*og fleira

Viðfang >
Útkoma
Verkask ipting

FRAMTÍÐ
Vygotsky

NÚTÍÐ
ÞÁTÍÐ

Skjávarpi

Engeström

Ritari

Rannsakendur

Þátttakendur
Upptökuvél

(Engeström, 2007)

Breytingastofa
Rannsóknaraðferðir

•
•
•
•

Viðtöl um fortíðina
Samtöl um nútímann
Fundir hópsins
p
Kynningar á rannsóknum

Málstofa um starfendarannsóknir
Ráðstefna HÍÍ október 2009

Frummælendur: Rúnar Þorvaldsson MS og
Ármann Halldórsson VÍ

Breytingastofa ‐ Fortíðin
Kaflaskil – innri breytingar
• Námsmat
• Sleppikerfið lagt niður
• Yfirlitsprófum fækkað
• Prófdómarar aflagðir nema í tungumálum
• Símat aukið
• Húsnæðisumbætur eftir 2001
• Nýjar kennslustofur · Vinnuaðstaða bætt
·Rökstólar ·Bjarmaland

• Rektorsskipti

·1970 ·1987 ·1996 ·2001

• Starfendarannsóknir

Breytingastofa – Fortíðin
Kaflaskil – ytri breytingar
• Lög og reglugerðir
• Framhaldsskólalög 1996
• Lögræðislög 1997
• Aðalnámskrá 1999
• Framhaldsskólalög 2008?
• Tæknibylting
• Kjarasamningar
• Kreppan

Breytingastofa ‐ Fortíðin
Dæmi um áhrif ytri breytinga á skólastarfið í MS

• Framhaldskólalög 1996
• Völdin fluttust frá kennurum
til rektors
• Sjálfstæði skóla aukið
• Sjálfsmat innleitt í MS

Breytingastofa ‐ Fortíðin
Dæmi um áhrif ytri breytinga á skólastarfið í MS

• Lögræðislög 1997
• Sjálfræðisaldur hækkar úr 16
í 18 ár
• Samstarf við foreldra eykst
• Foreldafundir

Breytingastofa ‐ Fortíðin
Dæmi um áhrif ytri breytinga á skólastarfið í MS

• Aðalnámskrá 1999
• Miðstýring aukin
• Samræmdar námslýsingar
ý g
• Nýjar námsgreinar og aðrar
lagðar niður

Breytingastofa
y g
‐ Fortíðin
Dæmi um áhrif ytri breytinga á skólastarfið í MS

• Tæknibylting
• Tölvur
• Sjávarpar
j
p
• Námsnetið
• Rafrænar töflur
• Inna

Breytingastofa ‐ Fortíðin
Dæmi um áhrif ytri breytinga á skólastarfið í MS

• Kjarasamningar 1997
• Greitt sér fyrir prófatímann
• Vinna undir stjórn rektors
• Stílapeningar

• Kjarasamningar
j
g 2001
• Deildarstjórn breytt
g g
að hluta til flutt í MS
• Samningagerð

Breytingastofa ‐ Fortíðin
Dæmi um áhrif ytri breytinga á skólastarfið í MS

• Kreppan
• Skiptitímar í raungreinum
lagðir niður
• Bekkir stækka
• Verkefnisstjórn minnkuð
• Fækkun tíma í litlum hópum
• Námsráðgjöf
Ná
áð jöf stækkuð
kk ð

Breytingastofa

Starfsemiskerfi MS
Breytingar frá fortíð til nútíðar
Tæknivæðing, netvæðing, breytingar á kennslu‐
og námsmatsaðferðum, vinnuaðstaðan batnað,
fleiri úrræði fyrir nemendur
nemendur.

Verkfæri

Þolinmóðari, eldri,
sveigjanlegri, faglegri,
nemendamiðaðri,
veita aukna þjónustu,
öruggari að prófa nýjungar.

Breiðari getuhópur, minna heimanám,
skólasókn minni,passífari,
“ lí ð í öðrum
“svolítið
ð
h
heimi”,
”
meðvitaðri um réttindi sín.

Gerandi

Viðfang

Ný námskrá, námsmati breytt,
sjálfræðisaldur úr 16 í 18 ár,
Reglur
Samfélag
skólareglum breytt,
Andrúmsloft batnað, meiri umræður
sjálfsmat innleitt
innleitt, sleppikerfið
um kennslufræði, foreldrasamstarf
aflagt, aukin agabrot, kjör
aukist, starfendarannsóknir, deildir
versnuðu og skánuðu aftur,
krafan um yfirferð efnis stöðug. alltaf mikilvægar.

Útkoma

Verkaskipting
Kennarar fjarlægst stjórnendur,
Vald færst frá kennurum til
rektors, raddir nemenda styrkjast,
einstefnumiðlun minnkað.

Breytingastofa – Nútíminn
Fundur 4. mars 2010

Viðhorf nemenda til eðlisfræðitilrauna
60% nemenda vilja ekki
eingöngu sýnitilraunir.
42% vilja sýnitilraunir
án úrvinnslu skýrslna.

78% nemenda telja
verklegar tilraunir
hjál tilil við
hjálpa
ið að
ð
tengja saman fræðin
og hið verklega.

Breytingastofa – Nútíminn
Fundur 18. mars 2010
Þuríður Jóhannsdóttir
kynnir
starfsemiskenninguna

Rannsókn
Rúnars
sett
inn í
starfsemis
kerfi

Breytingastofa ‐ Nútíminn ‐ fundur 18. 3. 2010

Starfsemiskerfi kennslustofunnar
c

Tölvur, hugtök, tilraunir, hugmyndir kennara
um kennslu, kennslu
kennslu‐ og námsmatsaðferðir

c
c

c
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Starfsemiskerfi
nemenda

Verkfæri
c

Starfsemiskerfi
skólastjórnenda
j

Nemendur í eðlisfræði
Kennarinn í eðlisfræði

Viðfang

Gerandi

Útkoma
Hæfni og leikni
nemenda í eðlisfræði,
vísindalegar aðferðir og
yfirfærsla þekkingar

R l
Reglur
Færri tímar á viku. Skýrslur
um tilraunir gilda 2‐3%

S fél
Samfélag
Bekkurinn, kennarar í eðlisfræði,
starfendarannsóknarhópurinn

V k ki ti
Verkaskipting
Milli kennara og nemenda
Milli gerenda og áhorfenda

Breytingastofa ‐ Nútíminn
F d 15
Fundur
15. aprílíl 2010

Samvinnunám – þverfagleg valgrein
Hópverkefni – kynningar á dönsku – námsferð til Danmerkur

„Texti og
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kki
það sama. Sá
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hefur
kk t að
ð
gera með
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þeirra.“

Breytingastofa ‐ Nútíminn
Togstreita – Birtingamyndir mótsetninga

•Gerandi – Viðfang
• Erfitt
E fi að
ð mæta þö
þörfum
f
allra
ll nemenda
d
•Gerandi – Verkaskipting
•Vald hefur færst frá kennurum til rektors
•Gerandi ‐ Verkfæri
•Togstreita
g
milli ein‐ ogg tvístefnumiðlunar
• Gerandi – Reglur
•Yfirferðarkrafan
•Viðfang
•Metnaður ‐ metnaðarleysi

Breytingastofa – Nútíminn

Togstreita í starfsemiskerfi MS
Birtingarmyndir mótsetninga
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Breytingastofa
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Hugmyndir um breytingar
•
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•
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•

Nota umræðuformið meira
Þjálfa nemendur meira í tjáningu
Auka áherslu á leiðsagnarmat
Nýta Smarttöflur betur
Búa til spil til að tengja saman myndir og hugtök
Fleiri vettvangsferðir
Vinnumöppur fyrir heimavinnu ‐ ferilmöpppur
Kenna námstækni
Skóladagbækur fyrir nemendur
Nýta Námsnetið betur fyrir skráningu einkunna
Samfélagsþjónusta við brotum á skólareglum

Starfendarannsóknir
Rannsóknarefni í MS 2009‐2010
• Þróa nýjar kennsluaðferðir í líffræði og kanna viðhorf nemenda til þeirra

Nýjar
aðferðir

• Tilraun um lotunám, verkefnatengt nám
• Samþætting sögu og dönsku í valgrein um Kristján IV
IV. Verkefnavinna nemenda
nemenda.
• Breyta skipulagi á tilraunakennslu í eðlisfræði og kanna viðhorf nemenda til tilrauna.
• Prófa nýjar aðferðir til að virkja nemendahópinn t.d. hópvinna
• Bjóða nemendum að setjast tímabundið í fremstu röð og fá aðstoð til að ná betri árangri.
árangri
• Tjáning, nemendur halda dagbók, tengja saman bókmenntasögu og tjáningu
• Breyta námsmati í verklegri efnafræði, taka upp leiðsagnarmat fyrir skýrslur.

Námsmat

• Alfa – Beta – Gamma.
Gamma Breytileg samsetning námsmats
• Bæta próftöku nemenda með einstaklingsviðtölum. Setja nemendum skýr mörk í tímum
• Sjálfsmat nemenda og finna leiðir til að auka metnað nemenda í náminu.
•Skoða
Skoða mætingu og raunmætingu. Skoða viðhorf starfsmanna og nemenda til raunmætingar.

Annað

• Þróa áfangann námsaðferðir í samráði við nemendur
• Skoða hlutverkatogsteitu í Breytingastofu sem rannsakandi og stjórnandi.

Starfendarannsóknir í MS
Tvö meginþemu
• Virkja nemendur
• Hlusta á raddir nemenda
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