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Áfangalýsing:   
Gerðar eru meiri kröfur um sjálfstæð vinnubrögð. Rifjuð er upp málfræði úr ENS 
102 og henni haldið áfram í tengslum við texta og annað efni. Aukin áhersla lögð á 
lestur fjölbreyttari og þyngri texta, bæði vandlega lesna til að auka hagnýtan 
orðaforða og hraðlesna til að þjálfa heildarskilning. Enskt talmál æft og skriflegi 
þátturinn þjálfaður með fjölbreyttum æfingum, m.a. í tengslum við efnið. 
Nemendum leiðbeint um notkun orðabóka. Námsmat byggist á verkefnum úr 
skáldsögu, ritunarverkefnum, kaflaprófum og lokaprófi. 

Markmið:   
Nemandinn

• geti aflað sér hagnýts orðaforða og styrki grunn málfræðikunnáttu. 
• geti tjáð sig bæði í talmáli og skriflega á ensku á einfaldan og skiljanlegan 

hátt. 
• geti skilið enskt talmál og hlustunarefni vel. 

Námsgögn:   
Echoes of English fyrir ENS 202 útg. vorönn 2015. Fæst á skrifstofu VMA 
Holes eftir Louis Sachar, Bloomsbury, 1998. Fæst í bókabúðum 

Áætlun um yfirferð:

Vika Námsefni Annað

2 - 5
5. jan. til 
30. jan

Kaflar 1-3 úr Echoes of English 
lesnir og verkefni  úr þeim unnin. 
Byrjað að  lesa skáldsöguna Holes. 

Ýmis verkefni, stílar og annað 
unnið eftir því sem við á. 
Ritunarverkefni 1.  
Verkefni úr Holes á Moodle.

6 - 9
2. feb. til 
27. feb.

Kaflar 4-6 úr Echoes of English 
lesnir og verkefni úr þeim unnin. 
Haldið áfram með Holes. 

Kaflapróf úr köflum 1 - 4 úr EoE. 
Ýmis verkefni, stílar og annað 
unnið eftir því sem við á. 
Verkefni úr Holes á Moodle.

10 - 13
2. mars til 
27. mars

Kaflar 7-8 úr Echoes of English 
lesnir og verkefni úr þeim unnin.   

Ýmis verkefni, stílar og annað 
unnið eftir því sem við á. 
Lokaverkefni úr Holes í tíma.  
Ritunarverkefni 2. 
Kaflapróf úr köflum 5 – 8 úr EoE.

15 - 18
7. apr. til 
30. apr.

Kaflar 9-10 úr Echoes of English 
lesnir og verkefni úr þeim unnin. 

Ýmis verkefni, stílar og annað 
unnið eftir því sem við á. 

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 6/1/2015



Nr.: GÁT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 08
Dags: 30.08.2011
Höfundur: HRS ENS 202

Kennsluáætlun vorönn 2015
Samþykkt: SHJ
Síða 2 af 2

Námsmat og vægi námsþátta:   

Námsþáttur Vægi

Ritun Tvö ritunarverkefni 5% hvort 10%

Bókmenntir Holes fimm verkefni á Moodle (2% 
hvert), skriflegt lokaverkefni (5%)

15%

Kaflapróf Tvö, úr fjórum köflum hvort (1-4 og 5-
8:  7,5% hvort) 

15%

Les-Pez Spurningar úr lestextum.  Sjö verkefni 
verða lögð fyrir, fimm bestu gilda.

5%

Annað úr 
EoE.

Ýmis verkefni unnin heima eða í 
tímum, s.s. stílar, réttritunarverkefni 
ofl. 

5%

Lokapróf 50%

Samtals 100%

Heildarnámsmat:
Nemendum ber að skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir og halda sig innan 
þeirra marka sem kveðið er á um mætingu. Skilafrestur rennur út á miðnætti á 
skiladag nema annað sé tekið fram. Skilafrestur verður ekki framlengdur. Nái 
nemandi ekki að skila á réttum tíma þá lækkar einkunn um einn heilan fyrir hvern 
virkan dag sem líður. Sé verkefni ekki skilað jafngildir það 0 í einkunn. 
Lágmarkseinkunn er 5 og skal hver nemandi ná henni bæði í lokaeinkunn og 
prófseinkunn. Það þýðir að námseinkunnir reiknast ekki með í annareinkunn nema 
nemandinn nái einkunninni 5 (þ.e. 45 til 54% markmiða náð) á lokaprófi.

Verði nemandi uppvís að ritstuldi við samningu ritgerða eða annarra verkefna 
fær hann einkunnina 0,0 fyrir viðkomandi verkefni. Endurtekin brot geta varðað 
brottvikningu úr áfanganum.

Birt með fyrirvara um breytingar. 

Dagsetning:  5. jan. 2015

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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