BRAG1SB01
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Vorönn 2016

Kennarar:

Skólabragur

Aníta Ó. Jónsdóttir, Brynja Ingadóttir, Guðbjörg
Grímsdóttir,Guðfinna Gunnarsdóttir, Ida Løn,
Kristjana H. Bárðardóttir, Tómas D. I. Tómasson.

Sk.st.

AÓJ, BI,
GGr, GG,
IL, KHB,
TDT

Áfangalýsing:
Í áfanganum er lögð áhersla á að efla sjálfsöryggi og sjálfstæði nemenda. 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.
Undanfari: Enginn
Þekkingarviðmið:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:






Fjölbreyttum námsleiðum og innihaldi nýrrar skólanámsskrár
Uppbyggingu námsferils
Dagamun og viðburðum innan skólans.
Markmiðssetningu í námi.
Námsvenjum og námstækni í samræmi við styrkleika.

Leikniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í:




Að ræða opinskátt um sjálfan sig sem námsmann.
Að geta tjáð sig í ræðu og riti um sín markmið.
Að setja sig í spor annara

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






Vinna að skapandi verkefnum í tengslum við nemendasamfélagið og nemendafélag.
Setja sér persónulega námsstefnu.
Búa til námsferil
Beita námstækni sér til hagsbóta
Taka virkan þátt í orðræðu um lífsstíl, hreyfingu, næringu og geðrækt.

Námsefni:
Fyrirlestrar, ljósrit, efni af Interneti o.fl.

Áætlun um yfirferð og verkefnaskil:
BRAG1SB01

Kennt kl. 10:25- 11:20

2. vika - 6. jan

Bragatímar
kennsluáætlun kynnt - hópefli

3. vika - 13.jan

Nemendaviðtöl/myndbönd

4. vika - 20. jan

Nemendaviðtöl/myndbönd

5.vika - 27.jan

Nemó í heimsókn/umræður um Káta daga

6. vika - 3.feb

Kátir dagar framhald- Flóafár liðstjórar-SKOH

7. vika - 10.feb

Fyrirlestur - náms- og starfsráðgjöf

8. vika - 17.feb

Kynning á dagskrá Kátra daga/verkefni úr fyrirlestri

9. vika - 24.feb

Kátir dagar/Flóafár

10. vika - 2.mars

Undirbúningur vegna vals

11. vika - 9.mars

Valdagur

12. vika 16.mars

nemendaviðtöl í kjölfar miðannarmats

13. vika

Páskafrí

14.vika 30.mars

Nemó í heimsókn

15. vika - 6.apríl

Námstækni?

16. vika 13.apríl

Göngutúr?

Dagsetn.

17. vika 20.apríl

Undirbúningur vegna vorhátiðar?

18. vika - 27.apríl

Sunnlenski skóladagurinn

19. vika - 4.maí

Vorhátíð

20. vika - 11.maí

Lokadagur/umræður um próf ofl.

Sérreglur áfangans:
Mjög mikilvægt er að nemendur mæti í allar kennslustundir, þar sem mæting er hluti af
námsmati í þessum áfanga. Jákvæðni skilar árangri.
Fyrirkomulag námsmats:
Námsþáttur
Lýsing á námsmati
Verkefni - umræður Námstækni – Námsferill – önnur verkefni
Mæting/virkni/áhugi
Vinna
Vorhátið- kátir dagar
Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar.

Vægi
30%
60%
10%

