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Kennarar:

Líney Hermannsdóttir

Skóli:

Upplýsingatækniskólinn

Skólastjóri:

Kristín Þóra B. Kristjánsdóttir

Áfangalýsing:
LOKA2KT02BK

Lokaverkefni

Í þessum áfanga vinna nemendur verkefni í samstarfi við Snjallborg Reykjavíkur,
Unnið er með hugmyndina um minni mengun í borginni og umhverfisvænni
lífsstíl.
Í áfanganum tengja nemendur saman þekkingu í umhverfismálum, vinnu í
tölvum, skipulag verkefna og nýtingu tækni til framsetningar og miðlunar efnis.
Nemendur kynna afrakstur verkefnisins í lok áfangans fyrir áhorfendahóp.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Ferilskýrsla

Heimsókn í húsnæði Snjallborgar
Greinargóð dagbók um hvern vinnudag.

20%

Fræðileg skýrsla

Hver hópur setur upp rannsóknarspurningu, aflar heimilda og
greinir frá stöðu þekkingar. Hvaða lausnir eru til við vandamálinu,
af hverju er þeirra lausn betri?

30%

Kynning –
undirbúningur

Nemendur undirbúa glærur og vanda heimildavinnu. Búa til líkön,
skýringarmyndir og sýna hugkvæmni í lausnaleit. Nemendur
leitast við að sýna fram á fræðilega þekkingu á viðfangsefninu í
hvaða formi sem er.

25%

Kynning framkvæmd

Nemendur fá 15 mínútur til að kynna verkefnið sitt á þann hátt
sem þeir kjósa.
Framkoma og framsaga er metin en einnig svör nemenda við
spurningum.

25%

Samtals:

Vægi

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
Nemendur verða að vera í regluleg sambandi við kennarann sinn á tímabilinu.
Mikil áhersla er lögð á ástundun og þess krafist af nemendum að þeir sýni sjálfstæð og ábyrg
vinnubrögð.
Lágmarkseinkunn til að standast áfangann er 5.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Námsefni (verklegt og bóklegt)

05.05.-11.05.

Verkefnavinna.
Fræðileg skýrsla unnin.

Verkefnavinna.
20

Vægi
matshl.
%

Ferilskýrsla á hverjum degi.

20%

Fræðilega skýrsla
(skil 15.maí kl.18)

30%

Dags.

6.maí kl.14 Heimsókn í Snjallborg.
19

Heimavinna/verkefni

12.05.-18.05.

17. maí kynning á lokaverkefnum.

Undirbúningur kynningar

25%

Kynning - framkvæmd

25%

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

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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