
 

 

Í nýrri aðalnámskrá framhaldsskólanna segir að lýðræði í sinni víðustu mynd eigi að 

vera einn af grunnþáttum skólastarfs sérhvers framhaldsskóla. Í því felst meðal annars 

að undirbúa nemendur undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Þetta er mjög mikilvægt hlut-

verk enda skiptir miklu að einstaklingar séu virkir í samfélaginu og hafi vilja til þess að 

nýta sér þau áhrif sem hann getur haft á ákvarðanir sem teknar eru um hans eigið líf, líf 

annarra og umhverfið. Lýðræði er vissulega til umfjöllunar í námsefni skólans en lík-

legast fá nemendur hvergi betra tækifæri til þess að taka þátt í beinu lýðræði en í 

kosningunum til embætta innan nemendafélagsins. Þessa viku fóru fram kosningar innan 

NFVÍ og þá þurftu nemendur að taka gagnrýna og ígrundaða afstöðu til samnemenda 

sinna sem voru í framboði og málefna sem varða nánustu framtíð þeirra. Nemenda-

samfélagið hefur verið mjög upptekið af kosningunum, enda mjög frambærilegir 

nemendur að bjóða sig fram, og margar áleitnar spurningar vaknað um framgang 

lýðræðis og aðferðir frambjóðenda við að vekja athygli á sínum málstað. Fyrir foreldra 

og forráðamenn er nú kjörið tækifæri til þess að taka upp umræðu um lýðræði almennt 

heima fyrir enda munu margir nemendur fá sitt fyrsta tækifæri til þess að taka þátt í 

kosningum til Alþingis í maí. 

VEFRIT 

 22. mars 2013 8. tölublað 4. árgangur 

Ábm. Þorkell H. Diego 

Verzlunarskóli Íslands,  Ofanleiti 1, 103 Reykjavík.  Sími: 5 900 600, Fax: 5 900 601, Netfang: verslo@verslo.is 

Kosningar í nemendafélaginu 

Próftafla vorannar er komin á 

heimasíðuna og hana má nálgast hér. 

Nýja fundargerð foreldrafélagsins 

má finna á heimasíðunni á svæði 

foreldra. 

Skólanum verður lokað klukkan 

16:00 föstudaginn 22. mars og hann 

opnaður aftur miðvikudaginn 3. apríl 

klukkan 8.  

Tilkynningar 

Skólinn leggur áherslu á að 

nemendur fái tækifæri til þess að 

bæta kunnáttu sína ef ástæða þykir 

til. Nemendur á fyrsta ári sem ekki 

náðu 4,5 í stafsetningu á jólaprófi 

eru núna skráðir í sérstakan staf-

setningaráfanga í fjarnáms-

umhverfinu. Þessi áfangi, STA101, 

er nemendum að kostnaðarlausu en 

til þess er ætlast að nemendur sýni 

metnað í verki og vinni vel í 

áfanganum enda gefur áfanginn 

einingu. Foreldrar og forráðamenn 

eru hvattir til þess að ræða við börn 

sín um mikilvægi þess að stafsetja 

rétt og kosti þess að nýta þá aðstoð 

sem skólinn býður upp á. Auk þess 

að hafa aðgang að æfingum í fjar-

námsumhverfinu hittir kennarinn 

nemendurna reglulega og fer nánar í 

ýmsar reglur og æfingar. Standist 

nemandi hann ekki hefur hann ekki 

frekari áhrif á námsframvindu hans. 

Réttritun í 3. bekk 

Um þetta leyti árs er vinsælt hjá nemendum að fara ferðir í stærri og smærri hópum, t.d. 

í sumarbústaði, og tengja þær gjarnan við félagslífið með einum eða öðrum hætti. Því 

vill skólinn koma eftirfarandi á framfæri: Engir starfsmenn skólans eru með í slíkum 

ferðum enda eru þær á engan hátt á vegum skólans. Skólinn vill jafnframt benda 

foreldrum og forráðamönnum á að engar fleiri ferðir eru fyrirhugaðar innanlands 

á vegum skólans á þessu skólaári. Foreldrar og forráðamenn nemenda í 3. og 4. bekk 

geta merkt eftirlitslausar ferðir frá öðrum á því að skólinn fer ætíð fram á skriflegt 

samþykki foreldra.  

Ferðir sem eru ekki á vegum skólans 

Kennarar hér hafa lengi furðað sig á viðhorfi nemenda til heimildavinnu og mikilvægi 

þess að bera virðingu fyrir hugverkum annarra. Svo virðist sem nemendum þykir rit-

stuldur ekki tiltökumál og virðast ekki hika við að nota verk annarra í ritgerðum sínum 

án þess að geta heimilda. Afleiðingin verður sú að tortryggni ríkir í garð vinnu nemenda 

og kennarar sjá vart tilgang í því að taka við ritgerðum frá nemendum því mikil vinna 

hefur hingað til farið í að sannreyna heimildir eða öllu heldur heimildaleysi. Mikilvægi 

þess að nemendur kynnist og læri fræðileg vinnubrögð er augljóst og í áframhaldandi 

námi verða þau að stórum hluta metin út frá getu sinni til þess að vinna með tilvísanir og 

heimildir. Verzlunarskólinn hefur því keypt aðgang að forriti sem kannar heimildir rit-

gerða og verður notað bæði í fjarnámi og dagskóla. Fyrirbærið kallast turn-it-in og er 

notað víða í háskólum hérlendis og erlendis. Um er að ræða gagnabanka sem ber texta 

nemenda saman við yfir 24 billjón vefsíðna og yfir 250 milljón ritgerða. Allt efni sem 

þarna fer inn bætist í bankann og því verður t.d. ekki hægt að skila sömu ritgerðinni 

aftur. Markmiðið er að koma í veg fyrir ritstuld en einnig veita þeim tilfinningu fyrir 

mikilvægi þess að texti sé frumsaminn og rétt sé farið með heimildir. Fyrstu viðbrögð 

lofa góðu og eru nemendur jafnvel sjálfir hneykslaðir á eigin vinnubrögðum þegar þeir 

sjá hversu lítið þeirra eigið framlag var í raun og veru. 

Ritgerðir og meðferð heimilda 

http://www.verslo.is/media/proftoflur/proftafla_netid_vor2013.pdf/
http://www.verslo.is/foreldrar/foreldrarfelag/fundargerdir-foreldrafelags/
http://www.verslo.is/foreldrar/foreldrarfelag/fundargerdir-foreldrafelags/

