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Námsgögn:





To Kill a Mockingbird
Kjörbók
o Elenaor Oliphant is Completely Fine
o The Last Mrs Parrish
Greinar, smásögur og ljóð á Innu
Magvíslegt mynd-, hlustunar- og ritefni

Lýsing:
Kröfur áfangans samsvara hæfnisþrepi C1 í Evrópska tungumálarammanum.
Meginmarkmið er að byggja upp akademiskan orðaforða, lestur bókmenntaverka og
annarra valdra texta auk þess sem veruleg áhersla verður á ritað mál, uppbyggingu
fræðilegra ritgerða.
Fjallað verður um To Kill a Mockingbird með tilliti til sögulegs, félagsfræðilegs og
bókmenntalegs bakgrunns og nemendur leysa sameiginleg verkefni tengd sögunni og
kynna þau í kennslustundum.
Einkunn fyrir To Kill a Mockingbird fer að miklu leyti eftir ástundun og skilum.
Nemendur leysa verkefni úr kjörbókinni undir leiðsögn kennara.
Nemendur lesa greinar, smásögur og ljóð sem þeim eru birt á Innu og vinna verkefni þeim
tengd, ýmist í hópum, pörum eða hver í sínu lagi, skriflega og munnlega
Nemendur horfa á kvikmyndir og þætti tengda efni áfangans og vinna verkefni sem
tengjast þeim.
Nemendum ber að safna verkefnum í möppu sem skilað er á námsmatsdögum í desember
um leið og unnið er að lokaverkefni.
Í áfanganum er komið inn á ýmis þemu er varða málefni sem eru ofarlega á baugi í
alþjóðamálum, svo sem umhverfismál, félagslega stöðu fólks og fleira. Nemendur velja sér
ákveðið viðfangsefni sem tengist áhugamálum þeirra og vinna verkefni út frá því sem þeir
síðan kynna fyrir öðrum nemendum.
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Markmið (þekking, leikni, hæfni):

Nemandi skal hafa aflað sér aukinnar þekkingar og skilnings á




aðferðum við að skipuleggja ritun ritgerða á ensku og heimildavinnu þeim tengdum
túlkun bókmenntalegra texta í menningarlegu, félagslegu og sögulegu samhengi
fræðilegum textum um ýmis sérvalin verkefni sem tengjast þemu áfangans.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að rita gagnorðan texta um bókmenntaverk og önnur
viðfangsefni sem tengjast þemu áfangans ; tjá sig um ýmis málefni tengd bókmenntum,
menningu og menningarmun og að skilja og skilgreina sérhæfða fræðitexta.
Nemendur skulu geta notfært sér leikni sína til að skrifa ritgerðir um fræðileg efni og beita
þeim rithefðum sem tilheyra; þeir skulu geta fjallað um ritverk á gagnrýninn hátt og áttað
sig á víðtæku samhengi þeirra; þeir skulu geta nýtt sér nýjan orðaforða tengdan námsefnin

Námsmat:

To Kill a Mockingbird 20%
Kjörbók 15%
Kannanir 30%
Ýmis verkefni 20%
Lokaverkefni 10%
Mappa 5%
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Aðrar mikilvægar upplýsingar:

Nemendum ber að fylgjast með tilkynningum á INNU. Nemendum með frávik frá
skólasóknarreglu er sérstaklega bent á þetta.
Nemendum sem hafa síma með sér í skólann ber að setja þá í símahólf í stofnunni. Símar
eru einungis leyfðir til að vinna ákveðin verkefni undir stjórn kennara.
Nemendur skulu virða skilafresti verkefna. Ekki er hægt að skila verkefnum til kennara
eftir að aðrir nemendur hafa fengið þau til baka. Ekki er hægt að vinna upp verkefni
annarinnar í annarlok.
Sjúkrapróf eru aðeins í boði fyrir þá sem eru löglega afsakaðir (tilkynnt og skráð
veikindi/leyfi í INNU). Nemanda ber að hafa samband við kennara hið fyrsta til þess að fá
upplýsingar um sjúkraprófið. Hafi nemandi ekki samband er litið svo á að hann ætli sér ekki
að taka prófið.
Áfanginn er lokaprófslaus. Til að standast hann þurfa nemendur að






skila a.m.k. 90% verkefna
vera með a.m.k. 90% í skólasókn
skila kjörbókarverkefni
vinna verkefni í To Kill a Mockingbird
hafa ekki lægri meðaleinkunn úr hlutaprófum en 4,5

Tími við nám:
Tímasókn 60 klst.
Heimavinna 60 klst
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Vik
a

Dags.

1

Námsþættir

Námsmats
-þættir

Kynning á áfanga

2

8.-12.1.

Hugtök og aðferðir (sögur), To Kill a Mockingbird

3

15.-19.1.

To Kill a Mockingbird, „There was Once“

4

22.-26.1

To Kill a Mockingbird, Scream

5

29.1.-2.2.

To Kill a Mockingbird, James Thurber fables

6

5.-9.2.

To Kill a Mockingbird, fables

7

12.-16.2.

To Kill a Mockingbird, „The Burden of Tolerance!“

8

19.-23.2.

To Kill a Mockingbird, Suddenly a Knock on the Door,

9

26.2.-2.3.

Hugtök og aðferðir, ljóð

10

5.-9.3.

Ljóð (ýmsir höfundar og aðferðir)

11

12.-16.3.

12

19.-23.3.

13

26.3-3.4

Páskafrí

14

4.4-6.4

Home, vinna við kjörbók

15

9.-13.4.

Vinna við kjörbók, Home

16

16.-20.4.

17

23.-27.4.

18

30.4.-4.5.

19

7.-11.5.

Námsmatsdagar: Lokaverkefni

20

14.-18.5.

Námsmatsdagar: Lokaverkefni

Ritun - skil

Test
Ritun - skil

Kynning í tíma (vinna og kynning)
Kjörbók - start

Test

Vinna við kjörbók
Tímaritgerð
Yfirlit yfir þemu og efni áfangans

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Test

