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Kennarar:
Guðbjörg Grímsdóttir (GGR)
Guðbjörg Helga Guðmundsdóttir (GHG)
Guðfinna Gunnarsdóttir (GG)
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Kristjana Hrund Bárðardóttir (KHB)
María Ben Ólafsdóttir (MBÓ)
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Áfangalýsing

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur aðlagist vel nýju skólastigi og skólaumhverfi.
Nemendur fá að kynnast þjónustu og úrræðum sem í boði eru – unnið er með hópefli,
námstækni, forvarnir og heilsueflingu. Góð mæting og stundvísi, vinnusemi og vandvirkni eru
forsendur þess að góður árangur náist.

Markmið áfangans:

Þekkingarviðmið:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:
•
•
•
•
•
•

verkefninu heilsueflandi framhaldsskóli
námskröfum skólans
aðferðum til að skipuleggja tíma og nám
uppsetningu námsferils
leiðum til að takast á við álag í námi og daglegu lífi
skólaumhverfinu og helstu starfsemi skólans.

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

að setja sér markmið sem námsmaður og einstaklingur
að setja saman námsferil
að skipuleggja sig
samskiptum.

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

vera sjálfbær
skipuleggja námsferil sinn og ígrunda í samræmi við áhuga og markmið
öðlast sjálfstraust í nýju skólaumhverfi
vera meðvitaður um ábyrgð sína og skyldur sem fylgja auknu sjálfstæði
öðlast sjálfstraust í samskiptum við ólíkar aðstæður.

Námsefni:
Efni frá kennara.

Sérreglur áfangans:
Mjög mikilvægt er að nemendur mæti í allar kennslustundir, þar sem mæting er hluti af
námsmati í þessum áfanga. Mentorar munu einnig fylgjast með þátttöku og virkni
nemenda. Jákvæðni skilar árangri.

Fyrirkomulag námsmats:
Námsþáttur

Vægi

Verkefni 1 og 2.

15%

Mæting/virkni/áhugi í kennslustundum.

40%

Námsferill, excel skjal þar sem hafist er handa við að skipuleggja námsferil.

15%

Vinna með mentorum.

30%

ÁÆTLUN UM YFIRFERÐ OG VERKEFNASKIL
Vika Dagsetning

Námsefni - viðfangsefni

34

18. - 25. ágúst

Kynning áfanga/ hópefli/
umræður/mætingarreglur/Inna

35

28. ág. – 1. sept.

Hópefli. Umræður um nýnemaferð.

Próf og verkefni

Mentorar kynna sig og sjá um að stofna
hóp á Facebook.
36

4. – 8. sept.

Nýnemaferð (þriðjudag 5. sept).
Nemendaviðtöl.

37

11. – 15. sept.

Fyrirlestur 1.Efni frá námsráðgjöfum,
kennari fer í gegnum efnið og leggur
verkefni 1 fyrir nemendur.
Nemendaviðtöl.

38

18. – 22. sept.

Mentorar.

39

25. – 29. sept.

Námsferill.

Verkefni 1 (tímastjórnun
og skipulag), verkefnið er
klárað heima og skilað á
Moodle.

Nemendaviðtöl.
40
41

2. – 6. okt.

Mentorar

Miðannarmat

Skimun (námsráðgjafar)

9. – 11. okt.

Nemendaviðtöl – gögn vegna vals.
Þrepaskipting og námsskrá

Haustfrí fim.-fös.
12-13

Góðgerðarvika.
Forvarnardagur?

Nemendaviðtöl.

42

16. – 20. okt.

Valvika

43

23. – 27. okt.

Frágangur á námsferli.

44

30. okt. – 3. nóv.

Nemendaviðtöl.

45

6. – 19. nóv.

Fyrirlestur 2. Efni frá námsráðgjöfum,
kennari fer í gegnum efnið og leggur
verkefni 2 fyrir nemendur.

46

13. – 17. nóv.

Mentorar. Undirbúningur hátíðar.

47

20. – 24. nóv.

Mentorar. Undirbúningur hátíðar.

48

27. nóv. – 1. des.

Lokahátíð.

Námsferli skilað.

Verkefni 2 skilað á
Moodle.

dimmisjón
49

4. – 7. des.

Mentorar/kennarar hittast.
Braganemendur fá frí.
Námsmat hefst 8. desember (fös).

50

11. – 15. des

Námsmat
Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar

Bleikt er best!
Fagstjóri Braga: Guðbjörg Grímsdóttir

