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Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Smíði

Árgangur: 2008 - 8. bekkur Námsgreinar: Smíði

Tímabil: Hver hópur fær ⅓ úr skólaárinu. Kennarar: Hanna Jónsdóttir

Lykilhæfni:
Menntagildli lykilhæfni felst meðal annars i því að þroska sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og getu til
að nýta sér styrkleika sína...Hæfni til tjáningar, gagnrýnnar hugsunar, hæfni til samstarfs við aðra, sjálfsþekkingar, ábyrgðar og sjálfstæðis, frumkvæðis og
skapandi hugsunar eru meðal þeirra þátta sem leggja grunn að heildstæðri menntun alla ævi. Smíðastofan er tilvalin til þess að rækta þessa þætti með því að
virkja samvirkni hugar handar og hjarta.
Í smíði  er mest áhersla lögð á skapandi og gagnrýna hugsun og það að nemandi sé óhræddur við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og
skapandi hátt og séð í þeim nýja möguleika. Að nemandi beiti mismunandi sjónarhornum, gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun viðfangsefna á skapandi hátt.
Hér er einnig mikilvægt að nemand þjálfi með sér ogi tileinki sér uppbyggilega gagnrýni.
Nemandi ræktar með sér sjálfstæði og samvinnu með því að vinna eftir fyrirmælum, bera ábyrgð á eigin vinnubrögðum þegar við á og taka leiðsögn jákvæðan
hátt. Að lokum er áhersla á hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu. Að hann geri sér grein fyrir
styrkleikum sínum og hvar hann gæti gert betur

Hæfniviðmið námsgreina:
Í lok námsgreinar á nemandi að geta:
-metið eigin verk og annarra og rökstutt álit sitt með þeim hugtökum sem viðkomandi námsgrein býr yfir.
-skipulagt vinnu sína með sjálfbærni í huga
-sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverkefni sem felur m.a. í sér upplýsingaöflun, tilraunir og samtal.
-gert sér grein fyrir hvort hægt er að endurnýja ýmsa hluti til að lengja líftima þeirra.
-valið aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrga notkun verkfæra.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Verklegt námskeið. Nemendur vinna ákveðin verkefni eftir leiðbeiningum frá kennara.
Lausnaleitarnám – áhersla á að leyfa nemendum að finna lausnir á verkefnum sjálf, t.d. virkni hluta- hvernig á að festa hluti saman o.s.frv.
Kennarinn aðstoðar og hvetur.
Áhersla á samvinnu, útsjónarsemi, nýtni og ferli.
Námsgögn:Sýnikennsla, fundið efni, krossviður, vörubretti, allskonar
afsag, ferskur viður, Tæki og áhöld greinarinnar (hamar, naglar, sagir,
málband, raspur, lím, brennipenni, sandpappír, band, olía, vír, o.fl.

Námsmat/skil á verkefni:
Leiðsegjandi símat- frammistaða, nýtni, útsjónarsemi og seigla metin.
Sjálfsmat -Nemendur fá eyðublað og meta eigin frammistöðu.
Að jafnaði eru 2 kennslustundir á viku í __vikur.
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