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Kennari Véronique Legros Sk.st. VER 

Áfangalýsing:  
Áhersla er lögð á að nemendur auki við þekkingu sína á frönsku máli, málfræði, framburði,orðaforða og 
fræðist um franskt þjóðlíf, siði og venjur samhliða námsefninu.

Markmið:   
● að nemendur verði færir um að skilja ritað og talað mál og geti tjáð sig munnlega og skriflega um 
fjölbreyttari efni en í fyrri áfanga .
 - nái nokkru öryggi í frönskum framburði 
 - geti skilið einföld fyrirmæli á frönsku og geti náð ákveðnum upplýsingum í töluðu máli sem tengist
   viðfangsefni áfangans 
 - geti lesið einfalda texta, sem miðast við orðaforðann í áfanganum
 - geti notað einfaldar setningar til að skrifa kynningar, stuttar lýsingar, stutt bréf og skilaboð 
- þjálfist í réttritun 

● að nemendur kynnist franskri menningu og þjóðlífi lítillega. 

Námsgögn:  
- Carte Blanche, lesbók og vinnubók . Mál og Menning. 2005

- Ítarefni frá kennara (á MOODLE )
- Orðabækur   t.d.   http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/

Vinnulag og yfirferð:
- Lesnir verða 8 kaflar (11-18) og viðeigandi verkefni unnin í vinnubók.   
- 2 verkefni verða sérstaklega metin til einkunnar auk þess sem öll vinna og skil hafa sín áhrif.
- Nemendur eiga að taka upp einu sinni eigin lestur og senda til kennara til að hægt sé að meta  framburð.
            (29 – 01)   Kynning    
Vika  1 (02 – 02)   Kafli 11  Les loisirs   
Vika  2 (09 – 02)   Kafli 12  M. Simon est au régime.
Vika  3 (16 – 02)   Kafli 13  Au marché
Vika  4 (23 – 02)  VERKEFNI 1 (5%)
Vika  5 (02 – 03)   Kafli 14  La Guadeloupe 
Vika  6 (09 – 03)   Kafli 15  Pour aller à …
Vika  7 (16 – 03)   Kafli 16  Le stress
Vika  8 (23 – 03)   Kafli 17  Les fringues
Vika  9 (30 – 03)   Kafli 18  Française ou algérienne
Vika 10(06– 04)   VERKEFNI 2 (10%) FRAMBURÐARVERKEFNI (10%)
Vika 11(13– 04)    PÁSKAFRÍ
Vika 12(20 – 04)   PÁSKAFRÍ
Vika 13(27 – 04) Samantekt, sýnispróf 
                             Vinna við ólokið / SKIL / prófundirbúningur
      MAÍbyrjun     LOKAPRÓF 
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 ATH lykilorð fyrir MOODLE  :  demain

Námsmat og vægi námsþátta:   
   45% annareinkunn

- 15% VERKEFNI 1 og 2
- 10% FRAMBURÐARVERKEFNI
- 20% VINNA / SKIL

55% skriflegt lokapróf      

                                              
Með fyrirvara um breytingar,
Bonne chance !
                          Véronique
                          vero@vma.is

Dagsetning:
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 30/01/2014


