
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2021 – 2022

Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Í upphafi skyldi endinn skoða

Árgangur: 8. bekkur Námsgreinar: Íslenska, Samfélagsfræði og Upplýsingatækni

Tímabil: September Kennarar: Guðrún Astrid og Matthildur

Lykilhæfni:
Tjáning og miðlun

● Tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt.
Sjálfstæði og samvinna

● Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum
● Gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra sjálfsmynd
● Unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan

skóla.
Nýting miðla og upplýsinga

● Nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga og til stuðnings í námi sínu.
Ábyrgð og mat á eigin námi

● Gert sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt í námi og haft skýra sjálfsmynd.
● Skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár, skipulagt og endurskoðað með tilliti til mats á árangri.

Hæfniviðmið námsgreina:
Íslenska

● Átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi.
● Aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og trúverðugleika upplýsinga.

Samfélagsfræði
● Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar.
● Getur sett sér markmið og framtíðaráætlun, til að stefna að í framtíðinni í samræmi við eigin styrkleika og áhuga

Upplýsingatækni
● Nýtt sér til fullnustu möguleika margvíslegs tæknibúnaðar á hagkvæman og markvissan hátt.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Tilgangur þessa fyrsta verkefnis er að nemendur fái tilfinningu fyrir verkefnum og kennslufyrirkomulagi vetrarins. Nemendur læra ákveðin vinnubrögð ásamt því
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að læra á hugbúnað sem við munum nota. Verkefni vetrarins verða uppbyggð svipað og þetta fyrsta verkefni en viðfangsefnin verða mismunandi.

Námsgögn:
Námsefni frá kennara, Flipgrid, Google kerfið

Námsmat/skil á verkefni:
Sjálfsmat og leiðsagnarmat. Nemandi skilar verkefnum á Google Classroom og
námsmat er flutt inn á Mentor.


