
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2021 – 2022

Heiti verkefnis eða námsgreinar:  Evrópureisa

Árgangur: 7. bekkur Námsgreinar: Samfélagsfræði, Danska, Enska, Stærðfræði, Upplýsingatækni

Tímabil: Skólaárið 2021 - 2022 Kennarar: Katrín, Ævar, Helga

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. 2
● Skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár, skipulagt og endurskoðað með tilliti til mats á árangri

Hæfniviðmið námsgreina:

Samfélagsfræði
● Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni í margvíslegum gögnum og miðlum.
● Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga,
● Rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu

Danska

● Sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi mál- og menningarsvæða og getur borið saman við eigin menningu,
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Enska

● Sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi mál- og menningarsvæða og getur borið saman við eigin menningu,

Stærðfræði

● þekki helstu hugtök um fjármál og geti tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, þar sem þarf að afla upplýsinga, vinna úr þeim
og finna lausn,

Upplýsingatækni

● Nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi,

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Nemendur læra ákveðin vinnubrögð ásamt því að læra á hugbúnað sem við munum nota.
Unnið verður að verkefnum bæði sem hópavinna og einstaklings.

Námsgögn:

Námsefni frá kennara, Flipgrid, Google kerfið

Námsmat/skil á verkefni:

● Virkni og þátttaka í tímum
● Sjálfsmat og Leiðsagnarmat
● Nemandi skilar verkefnum á Google Classroom


