Hrafnagilsskóli

Þróunarverkefnið Fjölbreytt námsmat 2006-2007

Námsmappa 9. bekkjar haustönn 2006
Námsmappan inniheldur m.a.:
Verkefni sem nemendur velja sjálfir.
-eitt úr hverri grein
Verkefni sem kennarar velja.
-sjá lista
Útlistun á mati verkefna.
Dæmi um sjálfsmat/foreldramat/jafningjamat nemenda.
-jafningjamat í dönsku.
-viðtal við starfsmann skóla.
Námsmappan inniheldur 5-6 kafla sem heita eftirfarandi:
1. Hvað vil ég?
2. Hver er ég?
3. Hvað kann ég?
4. Sýnishorn af vinnu og rökstuðningur.
5. Uppáhaldið mitt.
6. Ferilskrá.
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Tímasetningar önnina 2006
Námsmöppur
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Nemendur fá möppur og merkja kaflana í sinni möppu.Hugmyndin
útskýrð.
Foreldrar fá kynningarbréf og munnlega kynningu á námsmöppum.
Markmiðssetning, námslega, persónulega.
Nemendablað: Hvernig finnst þér gott að læra?
Ígrundun í hóp, pörum, einstaklingslega sem fer í 1. kaflann: Hvað vil
ég?
Fjórskiptur hringur um fjórar tegundir markmiða=einstaklingsvinna.
Verkefni úr Mályrkju bls. 30-32, ljóð og verkefni, sett í kafla 4:
Sýnishorn
Ígrundun: Af hverju gerði ég verkefnið svona?
Stærðfræði: Markmiðssetning, nokkur úr Aðalnámskrá og nokkur
persónuleg.
Enska: markmiðssetning + náms- og matsleiðir
Unnið í kafla 2: Hver er ég?
Nemendablað: Hvað á við mig?
Nemendablað: Allt um mig.
Enska: Incredible Rescues - mat á vinnu + verkefni
Danska: Útdráttur og mat (kennara og nemenda)
Unnið að kafla 5: Uppáhaldið mitt?
Uppáhaldsnámsfag, uppáhaldsvefslóð, uppáhaldsljóðið mitt,
uppáhaldsfuglinn minn
besta mataruppskriftin, besta kakan, myndir af fjölskyldunni…
Unnið að kafla 4: Sýnishorn af vinnu og rökstuðningur. Viðtal við
starfsmann skóla
um samskipti hans við nemandann.
Nemendablað: Viðtal við starfsmann
Stærðfræði: besta kaflaprófið valið í kafla 4: Sýnishorn af vinnu og
rökstuðningur.
Viðtöl við starfsfólk kláruð, annars ígrundun á viðtalinu, af hverju
jákvætt/neikvætt?
Útbúa spurningalista fyrir foreldra um námshætti nemandans,
foreldrar svara heima.
Ýmiss lokafrágangur fyrir önnina, vinna í uppáhaldið mitt, fara á vef
og prenta út myndir.
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