Mál og menning A og B
Fjölbrautaskóli Suðurlands

ÍSLA3MA05/ÍSLA3MB05
Kennsluáætlun – haustönn 2015

Kennarar áfangans:
Elín Una Jónsdóttir
Hrefna Clausen

Áfangalýsing:
Nemendur vinna fjölbreytt verkefni þar sem áherslan er á málfræði, lestur, ritun og
málflutning.
Málfræði Unnið er markvisst með málfræði og ritreglur. Fjölbreytt verkefni.
Málnotkun Nemendur kynnast fjölbreyttum tegundum texta og stílsbrögðum. Fjölbreytt
verkefni.
Ritun Nemendur skrifa ritgerð.
Lestur Nemendur lesa fjölbreytta texta sér til gagns og við heimildaöflun. Nemendur lesa
styttri íslenska bókmenntatexta.
Tjáning Nemendur kynnast rökræðum og málflutningi og þátt í umræðum.

Þekkingarviðmið
Nemandi hafi aflað sér þekkingar og skilnings á:








helstu málfræðireglum.
grunnreglum í málnotkun sem nýtast í tal- og ritmáli
grunnatriðum í framsetningu á texta
helstu hugtökum og aðferðum við ritgerðasmíð
grunnatriðum í framsetningu á ræðum
orðaforða sem nægir til að skilja íslenskt nútímamál í ræðu og riti
mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta og helstu bókmenntahugtökum

Leikniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í:



að nýta málfræðihugtök og málfræðilegar upplýsinga til að efla eigin málfærni
að skilja og nota viðeigandi stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í tal- og
ritmáli





ritun rökfærsluritgerða þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum
sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
markvissri notkun viðeigandi notkun hjálpargagna við frágang ritsmíða
að flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel uppbyggða ræðu eða kynningu á tilteknu
efni

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





styrkja eigin málfærni t.d. með því að nota málfræðilegar upplýsingar og
málfræðihugtök
beita nokkuð blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
vinna skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið
taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og
efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu

Kennslubækur og kennslugögn
Valin skáldsaga og verkefni
Mál í mótun. Verkefnabók. Kolbrún Sigurðardóttir og Þóra Kristinsdóttir. Námsgagnastofnun.
Ljósritað efni frá kennurum

Námsmat
Virkni og vinna í tímum
Munnleg og skrifleg verkefni
Skyndipróf
Munnleg próf

15%
55%
20%
10%
100%

Áætlun um kennslu og yfirferð á önninni
Vika

Viðfangsefni

Helstu verkefni og próf í símati

19.-21. ágúst

Kynning á áfanga

Sumarið 2015

24. ágúst-28. ágúst

Vinnubækur/ljósrit frá kennara

31. – 4. september

Fjölskyldan

7. – 11. september

Vinnubækur/ljósrit frá kennara

14. – 18. september

Íslensk kvikmynd

Unnið með myndina

21. – 25. september

Vinnubækur/ljósrit frá kennara

Námsmat

28. september – 2. október

Lystitúr

Lystitúrinn með mínum augum

5. – 9. október

Fréttir

Fréttaverkefni

Námsmat

MIÐANNARMAT
12. – 15. október
Haustfrí 16.-19.okt.
20. – 23. október

Vinnubækur/ljósrit frá kennara

Námsmat

Áhugamálið mitt

Áhugamálsverkefni

26. -30. otkóber

Vinnubækur/ljósrit frá kennara

2. – 6. nóvember

Vinnubækur/ljósrit frá kennara

Námsmat

9. – 13. nóvember

Á veitingastað

Lifandi veitingahús

16. – 20. nóvember

Vinnubækur/ljósrit frá kennara

23. – 27. nóvember

Jólin

Hátíðarverkefni

30. nóvember – 4.
desember

Uppsóp

Námsmat

Athugið að áfanginn er símatsáfangi sem reynir mikið á virkni og viðveru nemenda í
kennslustundum. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að setja sig strax í samband við kennara
missi þeir af prófi eða verkefnum. Fjarvera frá ákveðnum verkefnum eða prófum án
útskýringa jafngildir einkunninni núll. Missi nemendur af skyndiprófi taka þeir sjúkrapróf
þegar þeir mæta aftur í skólann. Nái nemendur ekki að ljúka verkefnum á tilsettum tíma skal
það gert heima. Nemendum er bent á að nýta sér auglýsta viðtalstíma kennara til að fylgjast
með framvindu námsins.

Með fyrirvara um breytingar og ósk um gott samstarf á önninni.
FSu í ágúst 2015,
Elín Una Jónsdóttir elinuna@mail.com
Hrefna Clausen hclausen@gmail.com

