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Kennarar:

Steinunn Björk Ragnarsdóttir (SBR)

Skóli:

Tæknimenntaskólinn

Skólastjóri:

Kolbrún Kolbeinsdóttir

Áfangalýsing:
SPÆN1BF05BT

Spænska

Undanfari áfangans er SPÆN1BF05BT. Nemendur öðlast leikni í að segja frá atburðum í þátíð og
að endursegja lengri texta. Þeir lesa létta bókmennta- og nytjatexta og vinna verkefni, þýðingar og
endursagnir úr þeim. Samskiptahæfni nemenda er þjálfuð markvisst með viðeigandi málfræði.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verkefni

Málfræði-, lesskilnings- og hlustunarverkefni sem lögð eru fyrir á
námsneti og unnin heima. Þeim er síðan skilað til kennara.

45%

Skrifleg próf

Tvö próf úr efni áfangans. Hvort próf gildir 20%.

40%

Munnlegt próf

Efni undirbúið heima.

15%

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.


Ath. að áfanginn er p-áfangi og nemendur ábyrgir fyrir því að fylgjast vel með efni og verkefnum
sem sett eru í Innu.



Mikilvægt er að nemendur hafi samband við kennara ef þeir skilja ekki fyrirmæli í verkefnum og
geta ekki lokið við verkefni innan þess tímaramma sem ákveðinn var.



Ekki er tekið við verkefnum eftir að skilafresti lýkur. Eftir skiladag lokast fyrir skil í Innu.



Mæta þarf í skrifleg/munnleg próf og verður tímasetning í samráði við nemendur.



Ef upp koma veikindi á próf- eða verkefnadegi skal það tilkynnt kennara og vottorði skilað á
skrifstofu skólans til að taka matsþáttinn síðar í samráði við kennara. Önnur forföll sem hindra
vinnslu matsþátta þarf að tilkynna fyrirfram og fá samþykki hjá kennara til endurtöku.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Vika

Dags.

2

06.01.-12.01.

Kennsla hefst 07.01.

3

13.01.-19.01.

Neitun og óákveðin fornöfn.

4

20.01.-26.01.

Beint og óbeint framlag.

5

27.01.-02.02.

Beint og óbeint framlag.

6

03.02.-09.02.

Atburðaþátíð.

7

10.02.-16.02.

Atburðaþátíð.

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.

9

24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02.

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Skil - verkefni 1. 

5%

Skil - verkefni 2. 

5%

Skil - verkefni 3. 

10%

Lýsingarþátíð.
10

03.03.-09.03.

Lýsingarþátíð.

Skil - verkefni 4. 

10%

11

10.03.-16.03.

Báðar þátíðir saman.

Próf 1. 

20%

12

17.03.-23.03.

Báðar þátíðir saman.

Skil - verkefni 5. 

5%

13

24.03.-30.03.

Munnlegt próf.

15%

14

31.03.-06.04.

Framtíð.

15

07.04.-13.04.

Framtíð.

Skil - verkefni 6. 

10%

16

14.04.-20.04.

Páskafrí

17

21.04.-27.04.

Páskafrí – Kennsla hefst 24.04.

Próf 2. 

20%

18

28.04.-04.05.

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn 20.05.

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





Allar glærur og aukaefni sem notað er í tíma er að finna í Innu.
Hægt er að nálgast orðabækur á netinu, t.d.
www.snara.is, www.glosbe.com og www.wordreference.com.
Gott er að nota smáforrit fyrir síma, t.d. Duolingo, FluentU og Memrise.
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