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Kennari/kennarar:
Dröfn Guðmundsdóttir

Netfang/netföng:
l
drofng@fva.is

Námsgögn:
New Headway Advanced Student‘s Book – 4th Edition
The Children Act – Ian McEwan
Smásögur, greinar, kvikmyndir, annað lestrar- og áhorfsefni
Mappa til að halda utan um verkefni annar

Lýsing:
Kennsla fer fram á ensku. Nemendur vinna verkefni kennslubókarinnar í kennslustundum og heima,
ýmist hver í sínu lagi, í pörum eða í litlum hópum. Ritunarverkefni og önnur verkefni sem tengjast
málnotkun og málfræði verða að einhverju leyti unnin á tölvu og skilað þar.
Fjallað verður um The Children Act í umræðu- og bókmenntahópum og verkefni leyst tengd efni
hennar. Einkunn fyrir bókmenntahópa fer að miklu leyti eftir mætingu og undirbúningi.

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Í áfanganum er lögð áhersla á að þjálfa grunnþætti tungumálanáms, þ.e. lestur, tal, ritun og hlustun.
Meginmarkmið er að byggja upp fræðilegan orðaforða nemenda og þjálfa þá í ritun
Nemendur skulu hafa aflað sér þekkingar og skilnings á




lestri sérvaldra, óstyttra bókmenntatexta og orðaforða sem þeim tengjast
lestri ýmissa texta m.t.t. til orðaforða
uppbyggingu mismunandi texta, t.d. greina úr blöðum og af netinu og bókmenntatexta.

Nemendur skulu geta skilið og greint ýmsa texta svo sem bókmenntatexta, frétta- og
fræðigreinar, munnlega og skriflega og skilið ýmsa undirliggjandi þætti í þeim með því að beita
flóknara málfari. Þeir eiga að hafa þjálfast í ýmiss konar ritun, s.s í ritgerðum, útdráttum og
rökfærslum. Þeir þjálfast í að geta tjáð sig á góðri ensku um sérvalin málefni, geta skilið erfiðari
sérhæfðan orðaforða vísinda-, og námsgreina, geta gert grein fyrir eigin skoðunum og áttað sig
á dýpri merkingu texta.

Tími við nám:
Tímasókn 60 klst.
Heimavinna 50 klst

Alls: 110 klst.
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Námsmat:
Áfanginn er lokaprófslaus og því mikil áhersla lögð á virkni og vinnu. Verkefni áfangans eru af
mörgum toga, einstaklings- og hópverkefni, munnleg og skrifleg, unnin í kennslustundum eða
heima. Nokkur hluti verkefna er unninn og skilað á tölvu í gegnum Innu.
Þrjú hlutapróf (3 x 8%) verða tekin á önninni, plús yfirlitspróf (16%) í lok annar.
Námsmat í prósentum
The Children Act
15%
Verkefni:
35%

Hlutapróf
Munnlegt próf:

40%
10%

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Nemendum ber að fylgjast með tilkynningum á INNU. Nemendum með frávik frá
skólasóknarreglu er sérstaklega bent á þetta.
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 (nema
undir mjög sérstökum kringumstæðum).
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 og þá
skráist einkunnin 0.

Nemendum sem hafa síma með sér í skólastofuna ber að setja þá í símahólf í stofunni.
Símar eru einungis leyfðir til að vinna ákveðin verkefni undir stjórn kennara. Sjá nánar
um notkun snjalltækja í skólareglum FVA.
Þurfi nemendur að fara úr kennslustund þá gera þeir það að fengnu leyfi frá kennara. Nemendur
sem ekki virða þessa reglu geta búist við að fá fjarvistarstig.

Áfanginn er lokaprófslaus. Til að standast hann þurfa nemendur að
 skila a.m.k. 90% verkefna
 vera með a.m.k. 90% í skólasókn
 taka munnlegt próf
 Taka fullan þátt í bókmenntahópum í The Children Act
 hafa ekki lægri meðaleinkunn úr hlutaprófum og yfirlitsprófi en 4,5
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Kennsluáætlunin er aðeins til viðmiðunar og vikuáætlanir og dagsetningar
skilaverkefna/prófa verða birtar í Innu.
Vika

Námsmatsþættir

Dags.

Námsþættir

34

20.8-24.8

Headway Unit 5

35

27.8-31.8

Unit 5

36

3.9-7.9

Unit 5

37

10.9-14.9

Unit 5

38

17.9-21.9

Headway Unit 6

39

24.9-28.9

Unit 6 - Verkefni tengt The Children Act - Chapter 1

40

1.10-5.10

Unit 6 - Short story: The Telegram

41

8.10-12.10

Unit 6

42

15.10-17.10

The Boy in the Striped Pyjamas - Miðannarfrí 18 og 19. okt

43

22.10-26.10

Tímaritgerð – Headway Unit 7 - Lit groups Ch 3

44

29.10-2.11

Unit 7

Lit groups Ch 4

45

5.11-9.11

Unit 7

Lit groups Ch 5

46

12.11-16.11

Headway Unit 8

47

19.11-23.11

Unit 8

48

26.11-30.11

Unit 8

49

3.12-7.12

50
51

10.12-14.12
17.12-18.12

Hlutapróf 1

Kynning á The Children Act

-

Lit groups Ch 2
Hlutapróf 2

Námsmatsvikur
Sjúkrapróf og prófsýning

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar.

Hlutapróf 3

Yfirlitspróf
Munnlegt próf

