GARÐASKÓLI 2017-2018
NÁMSÁÆTLUN Í TEXTÍLMENNT, 8. BEKKUR
Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda
markmiðum með þeim verkefnum sem unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur
Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og hvernig
viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá
leiðsögn og námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt
með fyrirvara um breytingar.
Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
Kennarar: Guðrún Björk Einarsdóttir

gudrunb@gardaskoli.is

Námsmat í textílmennt felur í sér:




Símat sem byggir á vinnu nemenda í tímum, hegðun, vinnusemi sjálfstæði og umgegni
Hönnun og frágang verkefna
Leiðsagnarmat. Skráning verkefna jafnóðum á eyðublað sem er á ábyrgð nemenda, samtal og
sjálfsmat

Vika 1-2 01.01-12.01
Viðfangsefni
Kennsla og þjálfun í vélsaumi

Námsefni
Sýnishorn

Leiðsagnarmat
og annað námsmat
Að geta beitt áhöldum
greinarinnar

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni
Sjálfstæði og ábyrgð

Vika 3-4 - 15.01-26.01
Viðfangsefni
Tvær litunaraðferðir og tvær
tauþrykksaðferðir

23.01 Samráðsdagur heimilis og skóla
Námsefni
Leiðsagnarmat
Pintrest, youtube, bækur og annað námsmat
og sýnishorn
Sýnt frumkvæði í góðri umgengni
og frágangi á vinnusvæði
Unnið sjálfstætt og í samvinnu við
aðra

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni
Að geta beitt skapandi hugsun við textílvinnu og skreytt og útfært á persónulegan hátt

Vika 5 -10 29.01-09.03 02.02 Dagur stærðfræðinnar
Viðfangsefni

Námsefni

Vika 8 - 19.02-23.02 Vetrarfrí
Leiðsagnarmat og annað námsmat
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Velja litunar- eða tauþrykksBækur og vefaðferð og vinna verkefni
miðlar
Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni
Geta unnið sjálfstætt við val og þróun hugmyndar

Vika 11- 12 12.03-23.03
Viðfangsefni
Textílefnakynning. Samvinna
Tveggja að gerð kynningar sem
skilað er inn í Classroom og
sýnd fyrir hópinn

Valið og þróað verkefni á skapandi og
persónulegan hátt

07.03-09.03 Samræmd próf 9b
Námsefni
Leiðsagnarmat og annað námsmat
Vinnumappa um efnis- Nýtt margvíslega miðla við að afla
fræði, bækur og
upplýsinga fyrir hugmyndavinnu og í
vefmiðlar
hópvinnu
Gert grein fyrir og miðlað um uppruna
og eiginleika textílefna og sett í
samhengi við sjálfbærni

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni
Unnið með öðrum að sameiginlegum markmiðum og nýtt margvíslega miðla við upplýsingaöflun í
tengslum við verkefnið

Vika 14 – 23 02.04-08.06
26.03-02.04 Páskaleyfi
19.04 Sumardagurinn fyrsti
23.-27.04 Listadagar 01.05 Verkalýðsdagurinn 10.05 Uppstigningardagur 11.05 Skipulagsdagur
21.05-25.05 Annar í hvítasunnu og prófadagar 28.05 Prófadagur 08.06 skólaslit
Viðfangsefni
Námsefni
Leiðsagnarmat og annað námsmat
Verkefni/val sem
Bækur, blöð,
Valið og þróað verkefni á skapandi og
byggir ofan á þá
vefmiðlar,
persónulegan hátt
kunnáttu sem fyrir er hugmyndamöppur
Unnið sjálfstætt og í samvinnu við aðra
Hægt að vinna með
Fylgt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokamargs konar
afurðar
textílaðferðir. Miðað
er við að fulllokið sé
tveimur verkefnum
sem þar sem reynir á
kunnáttu í fleiri en
einni aðferð.
Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni
Sjálfstæði og samvinna
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