Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021
ÍSAN2BS05
Kennari

Bryndís Garðarsdóttir, bryndis.gardarsdottir@fss.is

Viðtalstími

Bryndís – mánudagar kl. 11:10-11:50
Kjalnesingasaga og verkefnahefti

Námsefni

Smásögur valdar af kennara.
Ljósritað efni frá kennara.

Áfangalýsi
ng

Áfanginn er framhaldsáfangi fyrir nemendur sem hafa íslensku sem annað mál.
Markmiðið er að nemendur auki orðaforða og þjálfist í að tjá sig um ýmis málefni sem
tengjast bókmenntum og lífinu almennt. Unnið verður markvisst með bókmenntatexta og
fréttir líðandi stundar á fjölbreyttan hátt.

Áfanginn er símatsáfangi. Til að ná áfanganum þarf að ná a.m.k. 4,5 í
meðaleinkunn í öllum könnunum og verkefnum sem liggja til grundvallar.

Námsmat og væi
námsmatsþátta

Hvert tímapróf/verkefni er aðeins hægt að þreyta einu sinni. Ef nemendur
af óviðráðanlegum ástæðum komast ekki í tímapróf á tilgreindum tíma þá
hafa þeir tvær vikur þar á eftir til að taka það próf. Ekki er leyfilegt að taka
próf utan kennslustofu nema í samráði við kennara.
Ef engin skýring er á fjarveru nemenda í tímaprófi þá hefur hann fyrirgert
rétti sínum til að taka það próf. Eftir að miðannarmat hefur verið gert
opinbert er EKKI hægt að skila verkefnum eða taka próf sem gilda inn í
miðannarmatið.
Lokapróf ☐

Símatsáfangi ☒
Heiti
Dagbók
Hljóðdagbók
Kjalnesingasaga
Framsögn
Þemaverkefni
Fréttir og samfélag
Kvikmynd
Ritunarverkefni
Lokaviðtal

Reglur áfanga

Sleppikerfi ☐
Vægi
15%
15%
20%
5%
5%
10%
5%
15%
10%

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur

Annað sem kennari
vill láta koma fram

Nemendur komi undirbúnir í kennslustundir og með viðeigandi gögn
meðferðis. Þá er ætlast til að þeir sæki allar kennslustundir og skili öllum
verkefnum á réttum tíma.

Þekking

Leikni

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
•
•
•

mikilvægi þess að fylgjast með fréttum.
mannlífi og menningu nærsamfélagsins.
einföldum bókmenntatextum.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
•
•
•
•

geta skilið talað mál um kunnugleg efni.
taka þátt í samræðum um efni sem
nemandi þekkir.
lesa texta sem tengist umhverfi,
fjölskyldu og áhugamálum.
fylgjast með fréttum líðandi stundar.

Hæfni
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
•
•
•

tjá sig munnlega og skriflega um boðskap bókmenntaverka.
skrifa stutta texta.
tjá sig munnlega og skriflega um innihald frétta.

ATH. að hér fyrir neðan eru dæmi sem gott er að nota til viðmiðunar. Vinsamlegast eyðið út því sem á
ekki við og aðlagið að ykkar áfanga.
Tímasókn
Heimavinna
Undirbúningur f. leskannanir
Verkefnaskil, dagbækur
Alls

Vinnuáætlun - Dæmi með lokaprófi
15 vikur x 4 klst.
60 klst.
15 vikur x 2 klst.
30 klst.
3 x 2 klst.
6 klst.
14 klst.
14 klst.
110 klst. = 5 fein*

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

1. vika

Kynning á áfanganum og viðtöl við
nemendur
Íslenska þjóðin og menningararfur hennar

20. - 27. ágúst

2. vika
30. ágúst - 3. september

3. vika
6. - 10. september

4. vika
13. - 17. september

5. vika
20. - 24. september

6. vika
27. sept. - 1. október

7. vika
4. - 8. október

8. vika
11. – 15. október

9. vika

Kjalnesingasaga
Fréttir og samfélag
Kjalnesingasaga
Fréttir og samfélag
Kjalnesingasaga
Fréttir og samfélag

Kjalnesingasaga
Þemaverkefni
Kjalnesingasaga
Samfélag
Stoðdagur
Kjalnesingasaga
Fréttir og samfélag

Ritunarverkefni

18. - 22. október

Skil á verkefnum
Dagbók
Verkefni úr Víkurfréttum
Hljóðdagbók
Ritunarverkefni 1
Dagbók
Skil á útdrætti úr frétt
Hljóðdagbók
Könnun úr
Kjalnesingasögu, fyrri hluti
Dagbók
Hljóðdagbók
Kynning á þemaverkefni
Dagbók
Verkefni 1
Könnun úr
Kjalnesingasögu, seinni
hluti
Hljóðdagbók
Skil á ritunarverkefni
Hljóðdagbók

Vetrarleyfi 18. og 19. okt.

10. vika

Íslensk kvikmynd

Stoðdagur

Dagbók
Kvimyndaverkefni
Kynning á þjóðsögu frá
heimalandi
Dagbók

Þjóðsögur

Hljóðdagbók

25. - 29. október

11. vika
1. - 5. nóvember

12. vika
8. - 12. nóvember

13. vika
15. - 19. nóvember

14. vika
22. - 26. nóvember

Þjóðsögur

Samfélag
Fréttir og samfélag
Fréttir og samfélag

Dagbók
Hljóðdagbók

Stoðdagur

15. vika
29. nóv. - 3. desember

Lokaviðtal

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Bryndís Garðarsdóttir

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

