
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022-2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Ég um mig frá mér til mín

Árgangur: 8. bekkur Námsgreinar: Samfélagsfræði, íslenska, upplýsingatækni

Tímabil: janúar - apríl Kennarar: Hildur Pétursdóttir, Oddný Logadóttir, Ævar Örn Magnússon

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:

Samfélagsfræði, hugarheimur:

● Hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs sín og annarra, útskýrt hvernig sjálfsmynd hans mótast af umhverfi og búsetu, stjórnmálum og félagslegum
aðstæðum, sögu og menningu, trúar- og lífsviðhorfum.

● Sett sér markmið og framtíðaráætlun, til að stefna að í framtíðinni í samræmi við eigin styrkleika og áhuga.
● Vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar og hefur áræði til að móta eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og

ábyrgan hátt.

Íslenska

● Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas
● Hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar, einnig notið myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og gert
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grein fyrir skoðun sinni á viðkomandi efni

Upplýsingatækni:

● Unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin námsframvindu
● Unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Ég um mig frá mér til mín er samþætt verkefni sem vinnur út frá hæfniviðmiðum samfélagsfræði, íslensku og upplýsingatækni.Viðfangsefnið er ÉG sjálf/ur.
Nemendur kafa inn á við, læra betur að þekkja sjálfan sig og efla sjálfstraust. Lögð er áhersla á að nýta upplýsingatækni og læra á ný og ólík tæki innan Google
umhverfisins og annarra vefmiðla.
Námsgögn:
Chromebækur
Vefurinn

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


