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Kennarar:

Helga Birgisdóttir (heb)

Skóli:

Upplýsingatækniskólinn

Skólastjóri:

Kristín Þóra B. Kristjánsdóttir

Áfangalýsing:
LOKA3KT05EK

Lokaverkefni

Í áfanganum vinna nemendur heildstætt verkefni í tengslum við atvinnulífið. Nemendur þjálfa sjálfstæð
vinnubrögð með áherslu á hugmyndavinnu, tímastjórnun og útfærslu verkefnisins. Þeir nýta sér
drifkraft og útsjónarsemi og þjálfast í að skipuleggja verkefni sín, annað hvort sem hluti af teymi eða
sem einstaklingar. Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur byggi ofan á þekkingu, leikni og hæfni
sem þeir hafa öðlast í fyrri lokaverkefnum á námsferli sínum. Nemendur vinna með eigið áhugasvið
og velja sér samstarfsaðila í atvinnulífinu sjálfir með leiðsögn kennara. Nemendur halda sýningu á
verkefninu í lok áfangans með tilheyrandi kynningu fyrir áhorfendahóp.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsáætlun er birt með fyrirvara um breytingar
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vægi

Skýrsla

Fræðileg skýrsla um viðfangsefnið smkv. verkefnalýsingu.

20%

Rannsóknin/Verkefnið

Rannsóknarvinna/Lausnarleit smkv. verkefnalýsingu.

35%

Vinnudagbók

Ítarleg vinnudagbók um hvern dag meðan á verkefninu stendur

Miðlun

Heildarútlit og miðlun verkefnisins smkv. verkefnalýsingu

20%

Kynning/vörn

Nemendur kynna verkefnið á þann hátt sem þeir kjósa á um
það bil 10-15 mínútum.

20%

Samtals:

5%

100%

Öllum matsþáttum skal skila á skiladegi. Kennarar taka ekki við verkefnum sem skilað er of seint.
Nemendur sem missa af matsþætti, vegna veikinda eða annars, eiga kost á að vinna sambærilegt
verkefni/próf á sérstökum sjúkraprófsdegi í annarlok.
Áætlun:
Tímabil
Vika

18

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Lokaverkefnið unnið

Fræðileg skýrsla
Rannsóknarvinna/Lausnarleit

20%
35%

Lokaverkefnið unnið

Ítarleg vinnudagbók
Miðlun

5%
20%

Kynning/Vörn

20%

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Dags.
28.04.-04.05.

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

Lokaverkefnið unnið
Sjúkraprófsdagur verður haldinn í þessari viku.

Gæðahandbók 4.1 Námsáætlun V2019 (NAA)

Nr.: NAA-1146
Útgáfa: 1.0
Dags: 12.06.2019
Eig: HEB
Ábm: Skólastjóri

Tækniskólinn
LOKA3KT05EK_V19

Síða 2 af 2

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

Námsgögn
Annað

Þess er krafist að nemendur séu með fartölvu.
Verkefnið skiptist í nokkra verkþætti og svo fremi sem nemendur skila öllum verkþáttum
á réttum tíma er þeim frjálst að vinna annars staðar en í kennslustofu á
Skólavörðuholtinu. Nemendur sem skila ekki verkþáttum á réttum tíma verða krafðir
um mætingu á Skólavörðuholti frá 8.10-15.00.

Gæðahandbók 4.1 Námsáætlun V2019 (NAA)

