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

Hvenær?
15. mars - 15. júní 2021
Hvar?
Í Námsflokkum Reykjavíkur að Suðurlandsbraut
32, 2. hæð.
• Hvernig?
• Nám 4 virka daga í viku frá kl. 8:30 fram undir
hádegi, í eina önn.

Námið hefst 15. mars 2021

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 eina önn,
vor-/sumarönn
Um er að ræða einnar annar námsúrræði á framhaldsskólastigi,
fyrir ungmenni á aldrinum 16-20 ára.
Tímar hefjast alltaf 8:30 og nemendur eru alltaf búnir undir
hádegi.
Samfeld stundaskrá frá morgni fram undir hádegi.

Námið samanstendur af:
1. þreps áfanga í MYNDLIST
og
STÆRÐFRÆÐI
(áfangi miðaður við stöðu nemanda)

Myndlist
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 verkefnaskila 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

STUNDATAFLA
Kennsla fer fram í Námsflokkunum að Suðurlandsbraut 32, 2. hæð

08:30-9:10

Mánudagur
Myndlist

Þriðjudagur
Myndlist

Miðvikudagur Fim. Föstudagur
Stærðfræði
Stærðfræði

9:20-10:00

Myndlist

Myndlist

Stærðfræði

Stærðfræði

10:10-10:50 Myndlist

Myndlist

Stærðfræði

Stærðfræði

Umsjón

Heimanám

11:10-11:50

STÆRÐFRÆÐI
•

Einstaklingsmiðað nám

•

Hver nemandi vinnur á sínum hraða

•

Aðstoð við heimanám

•

Mögulegt að taka fleiri en einn áfanga á önninni
allt frá undirbúningsáfanga
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Hringdu og kannaðu málið!
síminn hjá
Námsflokkum Reykjavíkur er
411-6540
Námið samanstendur af:
1. þreps áfangi í MYNDLIST
og
STÆRÐFRÆÐI
(áfangi miðaður við stöðu nemanda)
Einnig er umsjón með náms– og starfsfræðslu og
heimanámstími í hverri viku
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