Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021
ÍSLE2LR05
Bryndís Garðarsdóttir, bryndis.gardarsdottir@fss.is
Kennari

Lilja Dögg Friðriksdóttir, lilja.dogg@fss.is
Þorvaldur Sigurðsson, thorvaldur.sigurdsson@fss.is
Bryndís – mánudagar kl. 11:10-11:50

Viðtalstími

Lilja – fimmtudagar kl. 11:10-11:50
Þorvaldur – þriðjudagar kl. 11:10-11:50
Tungutak: Ritun handa framhaldsskólum e. Ásdísi Arnalds, Elínborgu
Ragnarsdóttur og Sólveigu Einarsdóttur
Smásögur valdar af kennurum

Námsefni

Snorra-Edda (útg. 2015) / Bjarki Bjarnason sneri til nútímamáls
Óvinafagnaður eftir Einar Kárason
Ljósritað efni frá kennurum

Áfangalýsing

Áfanginn byggist upp á lestri ólíkra texta og ýmiskonar ritun. Mikil áhersla verður
lögð á að nemendur lesi texta sér til ánægju og stuðli þannig að aukinni
lestrarfærni og túlkun. Í áfanganum verða nemendur þjálfaðir í ólíkum gerðum
ritsmíða bæði skapandi skrifum og nytjatextum. Nemendur munu læra helstu
hugtök bókmenntafræðinnar og hvernig á að beita þeim. Þá munu nemendur
styrkja eigin málfærni með því að flytja endursagnir og kynningar.
Öllum stærri verkefnum skal skila í gegnum turnitin.com

Reglur áfanga

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

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.

Tímasókn
Heimavinna
Undirbúningur f. kaflapróf
Undirbúningur f. lokapróf
Lokapróf
Alls

Vinnuáætlun - Lokapróf
15 vikur x 4 klst.
15 vikur x 2 klst.
3 x 2 klst.
12 klst.
2 klst.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

60 klst.
30 klst.
6 klst.
12 klst.
2 klst.
110 klst. = 5 fein*

Virðing, samvinna og árangur

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 á lokaprófi til að fá vinnueinkunn metna. Hvert
tímapróf/verkefni er aðeins hægt að þreyta einu sinni. Ef nemendur af
einhverjum ástæðum komast ekki í tímapróf á tilgreindum tíma þá hafa þeir
tvær vikur þar á eftir til að taka það próf. Ef engin skýring er á fjarvist nemenda í
tímaprófi þá hefur hann fyrirgert rétti sínum til að taka það próf. Eftir að
Námsmat og
miðannarmat hefur verið gert opinbert er EKKI hægt að skila verkefnum eða
vægi
námsmatsþátta taka próf sem gilda inn í miðannarmatið.
Verkefnum skal skilað á tilsettum tíma. Þeir sem ná 7,0 í vinnueinkunn og hafa
80% raunmætingu geta sleppt lokaprófi.
Símatsáfangi ☐

Lokapróf ☐
Heiti

Sleppikerfi ☒
Vægi
50%
10%
5%
5%
15%
5%
10%

Lokapróf
Smásögur
Ritunarmappa
Tungutak
Snorra Edda
Kvikmynd
Óvinafagnaður
Þekking

Leikni

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:




mismunandi tegundum bókmennta og
grunnhugtökum í bókmenntafræði
ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli
mikilvægi lesturs og lesskilnings
almennt





lesa sér til gagns og ánægju ýmiskonar
texta og geta fjallað um inntak þeirra
semja mismunandi texta þar sem
gagnrýninni og skapandi hugsun er beitt
nota viðeigandi hjálpargögn við ritun
texta

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





styrkja eigin málfærni með því að nýta upplýsingar úr handbókum
taka þátt í málefnalegum umræðum
lesa mismunandi texta sér til ánægju
skrifa skapandi texta.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

Skil á verkefnum

Kynning á áfanganum.
Tungutak – Ritun handa
framhaldsskólum Ritunarmappa

Ritun Inngangur,
meginmál og lokaorð,
Ritun 5. kafli
Bókmenntahugtök

Tungutak – Ritun handa
framhaldsskólum Smásögur.
Ritunarmappa

Ritun 3. kafli
Mismunandi gerðir
ritsmíða

Tungutak – Ritun handa
framhaldsskólum Smásögur.
Ritunarmappa
Tungutak – Ritun handa
framhaldsskólum Smásögur.
Ritunarmappa
Tungutak – Ritun handa
framhaldsskólum Smásögur.
Ritunarmappa

Ritun 3. kafli
Mismunandi gerðir
ritsmíða

6. vika
27. sept. - 1. október

Snorra-Edda

Gylfaginning

7. vika
4. - 8. október

Snorra-Edda

Fyrra próf úr
Gylfaginningu

8. vika
11. – 15. október

Snorra-Edda

Seinna próf úr
Gylfaginningu

9. vika
18. - 22. október
Vetrarleyfi 18. og 19. okt.

Snorra-Edda

Snorra-Edda verkefni

Kvikmynd

Verkefni úr kvikmynd

Óvinafagnaður eftir Einar Kárason

Kynning

Óvinafagnaður

1. kaflapróf

Óvinafagnaður

2. kaflapróf

Óvinafagnaður

3. kaflapróf

Óvinafagnaður

4. kaflapróf

1. vika
20. - 27. ágúst

2. vika
30. ágúst - 3. september
3. vika
6. - 10. september
4. vika
13. - 17. september
5. vika
20. - 24. september

10. vika
25. - 29. október
11. vika
1. - 5. nóvember
12. vika
8. - 12. nóvember
13. vika
15. - 19. nóvember
14. vika
22. - 26. nóvember
15. vika
29. nóv. - 3. desember

Ritun 4. kafli
Meðferð heimilda
Próf úr köflum 3.-5.
í Ritun. Skila
ritunarmöppu

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Bryndís, Lilja og Þorvaldur

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

