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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
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Kennsluáætlun haustönn 2013

Karen Malmquist, karen@vma.is

Sk.st. KMQ

Áfangalýsing:PRH102
Í áfanganum verður farið í helstu atriði prjóns, hekls og útsaums. Í prjóni verður lögð áhersla
á að gera nemendur sjálfstæða í vinnubrögðum og að þeir geti prjónað eftir uppskrift, að
mestu án hjálpar. Í hekli verða kenndar grunaðferðirnar, uppfit, loftlykkjur og pinnar og hvað
helstu tákn þýða í uppskriftum svo nemendur geti nýtt sér einfaldar uppskriftir. Í útsaumi
verður lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum krosssaum, varplegg, flatsaum og refilsaum.
Gerðar verða prufur, en hver og einn nemandi skal skila einu lokaverkefni sem hann velur í
samráði við kennara og er nemanda frjálst að velja prjón, hekl eða útsaum.
Nemendur sem sækja þennan áfanga geta haft mjög misjafna kunnáttu og því verður reynt
eftir kostum að mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur. Áhersla verður lögð á
vinnugleði og afslappað andrúmsloft í tímum.

Markmið:
- að nemendur kynnist hefðbundnum aðferðum í prjóni, hekli og útsaumi og öðlist færni í að
vinna með þær aðferðir.

- að nemendur kynnist ánægjunni af því að skapa hluti frá grunni með
eigin höndum.
Áætlun um yfirferð: vikur 35 – 49 ýmis verkefni í handavinnu unnin á hraða sem
hentar hverjum nemanda. Áfanginn er próflaus.
ATH hér er átt við vikur skv dagatali eins og það birtist í INNU.
Annað: ekki er krafist að nemendur eigi prjóna og heklunálar en mælst til þess að ef
þeir ei ga slík áhöld að þeir mæti með þau. Garn í prufur útvegar skólinn, en í
lokaverkefni þarf nemandi sjálfur að koma með efni.
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Námsgögn: kennari kemur með ljósritað efni eftir þörfum. Annars er notast við efni
sem skólinn á og einnig það sem er í einkaeigu kennara.
Námsmat og vægi námsþátta:

Mæting

10%

Frammistaða á önn

60%

Lokaverkefni

30%

Dagsetning: 19.08.2013

___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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