Vor 2017

Kennsluáætlun
Grein: Enska

Áfangi: ENS 603

Kennslugögn:

Kennari: Ævar Buthmann

1. King Lear
2. Kjörbók, valin af kjörbókalista
3.

ENS 603 - hefti (???)

4. Ýmislegt mynd- og hlustunarefni
5. Aukaefni eftir þörfum

Markmið: Í lok áfanga skulu nemendur hafa kynnt sér enska bókmenntatexta og hluta úr
bókmenntasögu, frá ýmsum tímabilum, þjálfast í að fjalla um þá munnlega og skriflega.
Mikil áhersla lögð á virkni nemenda og sjálfstæð vinnubrögð.

Kennsluform: Nemendur lesa leikritið og gera verkefni í formi stuttra prófa og
ritunarverkefna í kennslustundum og heima. Lesnar verða nokkrar smásögur og greinar frá
ýmsum tímabilum auk ljóða. Nemendur velja sér eina skáldsögu af kjörbókarlista og fjalla
um hana munnlega í tíma.

Námsmat:
Próf (3 alls)

30%

Verkefni úr King Lear

20%

Kjörbókarverkefni

15%

Önnur verkefni + smápróf

15%

Virkni

10%

Mæting

10%

Námsframvinda:
Áætlunin hér er aðeins til viðmiðunar en vikuáætlanir og allar dagsetningar
skilaverkefna/prófa verða birtar í INNU.
Vika

Námsefni

05.-06.01.

Introduction to the course. Old and Middle English

09.-13.01.

Old and Middle English. Middle ages.

16.-20.01.

William Shakespeare. King Lear

23.-27.01.

King Lear. The novel

30.01.-03.02.

King Lear. Romanticism.

06.-10.02.

King Lear. Romanticism

13.-17.02.

King Lear. The novel (extracts and development)

20.-24.+27.02.

King Lear. The novel (extracts and development)

28.02.-03.03.

OPNIR DAGAR

06.-10.03.

Optional novel

13.-17.03.

Optional novel

20.-24.03.

Short story

27.-31.03.

19th -20th century.

03.-07.04.

20th century, short story

08.-18.04.

PÁSKAFRÍ

19.-21.04.

20th century, short story

24.-28.04.

20th century. Short story

01.-05.05.

Upprifjun

Ath.

Test 1

Test 2

Test 3

Athugið sérstaklega:



Skylda er að gera kjörbókarverkefnið og taka öll hlutaprófin.
80% skilaskylda er á öðrum verkefnum + smáprófum.




Aldrei er hægt að skila verkefni sem kennari er búin að skila til baka.
Nemendum ber að fylgjast með í INNU – sérstaklega er nemendum með frávik frá
skólasóknarreglu bent á þetta.
Nemendur sem mæta í minna en 80% kennslustunda eða skila ekki skylduverkefnum
gangast undir annars konar námsmat sem felur m.a. í sér lokapróf. (Önnin 50% /
Lokapróf 50%)



o Tölvur og farsímar eru einungis leyfð til að leysa verkefni áfangans og skulu
ekki sjást upp á borðum ef ekki er verið að nota þau til slíks.

