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Námsáætlun Vorönn 2022
Verkmenntaskólinn á Akureyri

VILSk.st.Vilhjálm ur Kristjánsson.Kennari

Áfangalfsing:
Nemendur velja sér krefjandi viðfangsefni í lokaverkefni og gefst þannig tækifæri til
aö tengja fræðilega þekkingu námsins viö raunveruleg viÕfangsefni. Áfanginn á aö
efla samstarf og tengsl nemenda við atvinnulífiÕ, þjálfa þá í sjálfstæðum
vinnubrögðum og vinna skipulega að framsetningu og kynningu á eigin verkum.
Nemendur kynnast ólíkum verksviðum sem gerir þeim mögulegt aö sérhæfa sig á þvi
sviöi vélfræÕinnar sem hugur þeirra stendur til.

Markmið:
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á

. vinnubrögöum viÕ undirbúning og framkvæmd sjálfstæðrar verkefnavinnu.

. aö öryggis- og reglugerðarákvæÕigeti gilt um verk.

. skilgreiningu viðfangsefna og markmiðasetningu í sjálfstæÕri verkefnavinnu.

. miklvægi þess aö gera góöar verk- og kostnaðaráætlanir.

. mikilvægi þess aÒ gera góÖar vinnullisingar og vinnuteikningar.

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öÖlast leikni í a0:

. útfæra og vinna eftir verkáætlun, vinnulysingu, teikningum o.s.frv.

. velja efni, búnað og aÖferöir viö hæfi.

. framkvæma viðeigandi prófanir og mælingar vegna verkefna.

. afla sér viöeigandi uppllsinga og nlita sér leiðsögn og ráögjöf annarra.

. skrifa greinargóða skyrslu um verkefni.

. gera öðrum grein fyrir verkefni sínu, kynna það og útskyra einstaka þætti þess.

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnlitt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til aÕ

. vinna sjálfstætt aÕ krefjandi verkefnavinnu og skila af sér góðu handverki og
greinargóðum upplysingum um þaö bæði í ræöu og riti.
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Nám n

Tegund Námsgögn

Bækur

APA-staðall og
íslensk aðlögun

Bækur og námsgögn ráðast af verkefni hvers nemanda og er á ábyrgð

hans.

APA er leiðbeiningar um hvernig eigi að vísa og vitna til heimilcla,

hvemig skuli skrá niður heirnildir, raða heirnildurn niður í
heimildaskrá og margt fleira. Leiðbeinnigar unr APA kerfìð má finna á

Moodlesíöu áfangans.

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: Lo/oL12022



Nr.: GAT-045

útgâia:11

Dags:27 .11 .2019
Höfundur: Afangastjórar
Samþykkt: Skólameistari

Síða 3 af 4

Lokaverkefn i vélfræði n ga
LOKA4VDO4

Námsáætlun Vorönn 2022
Verkmenntaskólinn á Akureyri

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Llising á framkvæmd
rannsóknar eða smíöi
búnaðar og framsetning
niöurstaöna. Hér er gott
aÕ styðjast við dagbók.

Kynning á

lokaverkefni 6. maí

Vika 18.

Kynning á

Lokaverkefni

Þriðjudagur 26.
aprÍl skil á
lokaverkefni
klukkan 09:00

Vika 17. Skil á

lokaverkefni

Vmiskonar vinna í

tímum.
Nemendur vinna aÕ

verkefnum sínum.
Vika 5-15

Tillaga að lokaverkefni.
Skilgreining á markmiöi
með verkefninu komi
skyirt fram á kynningu.

Nemandi skili
greinargóðri tillögu aö
lokaverkefni. Þar komi
fram rökstuöningur fyrir
vali verkefnis, lyising

á áætlaÕri útfærslu
verkefnis, tímaáætlun
sem stuðst veröur viö.
Skil meÕ kvnninqu Í

ianúar.

Kynning og
umræður
Nemendur skila
tillögu aö
lokaverkefni. Þann
25. janúar skulu
nemendur kynna
þær hugmyndir aö
verkefni sem þeir
hyggjast vinna.
Nemendur skila
áætlun um
framvindu
verkefnisins.

Vika 4

Nemendur hitta
kennara og ræöa
hugmyndir af
verkefnum.

Vika 2-3

Kynning á
áfanganum.

Vika2

Vægi námsmatsþáttaHeimavinna/verkefniNámsefni (verklegt og
bóklegt)

Tímabil
(vikunúmer/lotun
úmer
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:
Námsmat byggir á eðli hvers verkefnis, dæmigert módel,

Mat á verkefninu getur byggst á ólÍkum þáttum eftir því sem við á og eÕli verkefnisins er sjá
hér að neÕan.

Framsetning og frágangur

"Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly."

Robert F. Kennedy

/7ø7r'e ?e?2
Dagsetning:

,1- r,
Un kennara gils

Lokaverkefni Samtals

Formáli

Ritun/ Frágangur / Heim ildaskrá tO%

Hugmyndavinna og markmiô kynning jan 70%

Undirbúningur þ.e. frá hugmynd að smíõi 15%

Samfella í verkefni 15% (framvinda)

Ha ndverk/rannsó knir L5%

Teikningar og þess háttar sem fylgir 15%

Fræöileg umfjöllun 20% og kynning aö vori

Eftirmáli

Umsögn

Einkunn 100

Matsform tr Símat ! Lokapróf/valið lokapróf X Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar Vægi

Námsmat byggir

á eðli hvers

verkefnis

Sjá Módel hér að ofan

Samtals: 100%

Annað:
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