Nafn:
Bekkur:

Val á 3. önn 2015 í Tjarnó
Áhersla er lögð á að nemendur velji í samráði við foreldra

Muna að skila valblaðinu í foreldraviðtalinu á morgun, þriðjudaginn 17. febrúar

Valgreinar verða með eftirfarandi hætti :
Val 1: (2 stundir á viku á föstudögum) sem á stundatöflu eru nefndar ,,Hlúms“.
Val 2: Námstímar (3 stundir á viku) sem á stundatöflu eru nefndar ,,Námstími“.
Val 3: Verklegt val (3 stundir á viku á mánudögum) aðeins fyrir Kvos og Læk

Val 1 – Hlúmstímar

Tvær samfelldar kennslustundir á föstudögum.

Merktu nr. 1 það sem þú hefur mestan áhuga á, síðan 2 og loks 3, eftir áhuga.
a) Hlutverkaleikur. Nemendur fá þjálfun í hlutverkaleikjum (Roleplay) hámark 6 nemendur.
Kennari Þórir _____

b) Djúpslökun. Nemendur læra djúpslökun; yoga nitra, öndunaræfingar og fleira
yogatengt.
Kennari Sirrí _____
c) Myndlist. Nemendur vinna fjölbreytileg myndlistarverkefni. Ath. Tíundu bekkingar
ganga fyrir.
Kennari Sigrún _____
d) Heimsókn og aðstoð í leikskóla. Nemendur fara í heimsóknir á leikskóla og kynnast starfi og
viðfangsefnum þar.
Kennari Birna ____
e) Stuttmyndagerð. Nemendur vinna við gerð stuttmynda, læra að klippa, hljóðsetja og fleira
skemmtilegt. Hugsanlega verður þessi vinna að hluta til tengd þrjátíu ára afmæli Tjarnarskóla.
Kennari Birna _____
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Val 2 - Námstímar

þrjár kennslustundir.

Merktu x í þrjá kassa hér fyrir neðan.
a) Námstími ,,heimanám“/fjarnám.
b) Námstími stærðfræði/heimanám
c) Námstími stærðfræði/náttúrufræði
Val 3 Verklegt val á mánudögum

Einungis fyrir Kvos og Læk; 8. og 9. bekkinga.
a) Textílmennt. Nemendur fá þjálfun í prjóni, hekli og saumi og útfæra sínar hugmyndir
með aðstoð kennara.
Kennari Karen Ósk _____
b) Myndmennt. Nemendur fá þjálfun í mismunandi formi myndlistar og fara á
listsýningar.
Kennari Sigrún _____
c) Forritun. Nemendur sækja námskeið á vegum fyrirtækisins Skema. Sjá nánari
námskeiðslýsingu á aftasta blaðinu, kennsla fer fram í Tjarnarskóla:

Ath! Það skal tekið fram að aðstæður geta valdið því að ekki verði unnt að verða við öllum
óskum nemenda og vegna skipulagningar á smiðjum getur nemandi ekki breytt valinu sínu
eftir skil. Einnig verður horft til þátttöku í valinu til þess að það verði á boðstólum.
Veldu þá leið í námi sem þú telur henta sér best. Ekki velja eins og besti vinurinn eða vinkonan.
Dagsetning
__________________
Undirskrift nemanda
_____________________________________
Undirskrift foreldris/forráðamanns
_____________________________________________________
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Nánari námskeiðslýsing frá Skemu:
Í kennslunni fá nemendur innsýn í heim tækninnar og möguleika hennar í
gegnum forritun. Markmiðið er að nemendur læri undirstöðuatriði forritunar.

Í upphafi verður notast við þrívíða forritunarumhverfið Alice við gerð
tölvuleikja. Notast verður við hugarkort og söguborð við hönnun leikjanna og
vélmennið Finch tengt forrituninni.Nemendur munu kynnast Makey Makey
örtölvu og forrita hegðun tölvunnar.
Markmiðið er að þjálfa nemendur í að hugsa út fyrir kassann og raungera
hugmyndir sína. Að lokum læra nemendur að hanna og smíða vefsíðu með
áherslu á HTML og CSS forritun.

Lögð verður áhersla á að nemendur læri að leita sér upplýsinga á netinu og
sjálfstæði þeirra til eigin þekkingaröflunar á sviðinu þannig aukið.

Við kennsluna verður notast við Skema aðferðafræðina sem studd er af
rannsóknum á sviði sálfræði, kennslufræði og tölvunarfræði.

Muna að skila valblaðinu í foreldraviðtölum á morgun, þriðjudag
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