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Kennarar:

Áfangalýsing
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur ljúki við námsferil sinn og öðlist betri skilning á
þrepaskiptingu framhaldsnáms. Unnið er með námstækni, skipulagningu auk kynningu á námskrá,
þrepaskiptingu og heilsueflingu. Góð mæting og stundvísi, vinnusemi og vandvirkni eru forsendur
þess að góður árangur náist.
Markmið áfangans:
Þekking
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
•

námskröfum skólans

•

aðferðum til að skipuleggja tíma og nám

•

árangursríkum námsaðferðum

•

skipulagningu náms

Leikni
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að
•

setja saman námsferil

•

nýta tíma sinn vel og nota námsaðferðir sem skila árangri

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

skipuleggja námsferil sinn til námsloka og ígrunda í samræmi við áhuga og markmið

•

nota skipulögð vinnubrögð í námi

•

takast á við álag í námi

Námsefni
Námsefni frá kennara.
Kennslufyrirkomulag
Skyldumæting er í alla tíma nema kennari gefi skilaboð um annað.
Námsmat
80% Námsferill. 20% Mæting og virkni.

VINNUÁÆTLUN Í BRAGA 3
Þessi þriðja og síðasta önn í Braga er helguð námsferli nemenda. Hér skiptir
viðtal, námsferill og sjálfstæði í vinnubrögðum og vali meginmáli.
Nánari útfærsla á vinnuáætlun er í höndum hvers kennara.
Dags. - þriðjudagar

Hvað á að gera?
Áfangi kynntur sem og kennsluáætlun. Spjallað um
20.ágú
áfangann og það sem tekur við eftir FSu.
27.ágú Viðtal.
Námsferill. Nemendur skoða námsferil sem þeir
3.sep hafa unnið og skoða hvort námsframvinda sé í
samræmi við áætlaðan feril.
10.sep Námsferill- lagfæring.
17.sep Viðtal
24.sep Viðtal
1.okt Viðtal
8.okt Gögn afhent í sambandi við valið.
15.okt Val – aðstoð. Áfangamessa er á morgun í salnum.
22.okt

VALDAGUR er á morgun en hægt að nota tímann
í dag.

29.okt Viðtal
5.nóv Viðtal-námsferill
12.nóv Viðtal-námsferill
19.nóv Viðtal.
26.nóv Viðtal við hópinn, uppgjör áfangans.
4.des

Námsferill. Nemendur fullvinna námsferil sinn og
skila.

Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar
Fagstjóri Braga: Ægir Sigurðsson

