námsKRAFTUR
Tilboð fyrir ungmenni
16—20 ára
•
•
•
•

Hvenær?
Frá 9. janúar – 19. maí 2017
Hvar?
Í Námsflokkum Reykjavíkur að Suðurlandsbraut
32, 2. hæð
• Hvernig?
• Nám alla virka daga frá morgni fram yfir hádegi
—16 vikur alls

Námið hefst 9. janúar 2017

Markmiðið með Námskrafti er að styrkja
nemendur með stuðningi og eftirfylgni til aukinnar
ábyrgðar á námi sínu, með það að leiðarljósi að
þau geti nýtt sér nám í framhaldsskólum og
standist þær kröfur sem slíkt nám gerir til
þeirra.
Verkefnið stendur í 16 vikur
frá 9. janúar — 19. maí 2017
Um er að ræða einnar annar námsúrræði á framhaldsskólastigi,
fyrir ngmenni á aldrinum 16-20 ára.
Tímar hefjast alltaf 8:30 og nemendur eru alltaf búnir um sama
leyti eftir hádegi.
Samfeld stundaskrá frá morgni fram yfir hádegi.

Námið samanstendur af:

MYNDLIST 103,
HEIMSPEKI 103,
STÆRÐFRÆÐI
(áfangi miðaður við stöðu nemanda)

Myndlist 103
Áhersla á skapandi verklegt nám.
Meðal verkefna á önninni eru:
•
silkiþrykk/bolaþrykk,
•
grafísk hönnun,
•
hreyfimyndagerð,
•
silfursmíði,
•
photoshop
•
og margt fleira.
Í námsmati er horft til verkefnefnaskila og mætingar.
Nemendur fá umsögn en ekki einkunn í tölustöfum.
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Námskraftur er samstarfsverkefni Námsflokka
Reykjavíkur, Mennta– og menningarmálaráðuneytisins
og Fjölbrautarskólans við Ármúla.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu
Námsflokka Reykjavíkur: http://www.namsflokkar.is
Hægt er að sækja um í gegnum Menntagátt:
menntagatt.is
Kynningarmyndband um Námskraft:
http://www.namsflokkar.is/2-uncategorised/101-kynningarmyndband

HEIMSPEKI 103
Áhersla á: samræður og spurningar.
Notum m.a. bíómyndir og myndbönd.
Námskeiðið byggir á þátttöku nemenda í samræðu um
hugtök, hugmyndir og heimspekilegar spurningar. Í
samræðunni sjálfri verður lögð áhersla á að skapa
andrúmsloft sem byggir á lýðræði og jafnræði þar sem
allar raddir eru virtar. Engin heimavinna. Engin próf.
Engar einkunnir. Kröfur eru gerðar um mætingu í tíma og
skil á námsmöppu til þess að standast áfangann.
Námsbók: “HEIMSPEKI FYRIR ÞIG”
eftir Ármann Halldórsson og Róbert Jack
STÆRÐFRÆÐI
•
•
•
•
•

Einstaklingsmiðað nám
Hver nemandi vinnur á sínum hraða
Aðstoð við heimanám
Mögulegt að taka fleiri en einn
áfanga á önninni
áfangar frá STÆ 193 kenndir í einu
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Hringdu—kannaðu málið!
síminn hjá
Námsflokkum Reykjavíkur er
411-6540
Námið samanstendur af:

MYNDLIST 103,
HEIMSPEKI 103,
STÆRÐFRÆÐI
(áfangi miðaður við stöðu nemanda)
Einnig er félagsfærni og
náms– og starfsfræðsla í hverri viku
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