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Inngangur

Sagt frá markmiðum verkefnisins og aðdraganda þess.
Markmið verkefnisins “Að bera ábyrgð á eigin námi” byggir á hugmyndinni um að
nemendur eigi að hafa eitthvert val um hvernig og hvar þeir læri. Nokkrir kennarar í
Hólabrekkuskóla hafa mjög góða reynslu af notkun Moodle (netnam.reykjavik.is) í sinni
kennslu og sóttu um styrk til að dreifa því góða efni sem þeir áttu og vildu þróa áfram til
að það gæti nýst fleirum notendum af námsvefnum.
Einnig var hugmyndin að nemendur sem eiga ekki auðvelt með að sækja í skólana út af
ýmsum orsökum geti haft aðgang að sama námsefni og þeir sem mæta í skólann og
þannig eiga möguleika á því að halda í samnemendur að einhverju eða öllu leiti.
Netnámssíður geta líka hjálpað til þar sem upp kemur sú staða að nemendur eigi ójafnan
aðgang að námi, t.d. í litlum skólum þar sem vantar faggreinakennara.

2.

Lýsing á verkefninu – skipulag, umfang og framkvæmd

2.1 Verkefnið samanstendur af þremur áföngum. Einum sem byggir á stærðfræði fyrir
unglingastig, einum sem byggir á dönsku í þematengdu námi og þeim þriðja sem byggir
á stöðvavinnuverkefnum í dönsku í unglingadeild.
2.2 Talsvert hefur verið spurt um og leitað eftir fyrirmyndum eða bönkum sem hægt
væri að sækja efni sérstaklega fyrir nýja notendur að Moodle síðu Reykjavíkurborgar.
Áfangar eins og hér er talað um eru fullir af fjölbreyttu efni sem hægt er að endurnýta,
breyta eða nota og gefa hugmyndir um hvað er mögulegt í þessu kerfi.
2.3 Anna María vann báða dönskuáfangana. Ágúst vann stærðfræðiáfangann. Reglulegir
fundir voru haldnir til að fara yfir skipulagið, talsvert af tölvupósti fór á milli en að öðru
leyti var efnið unnið utan vinnutíma kennaranna á löngu tímabili.
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Samantekt - niðurstöður eða gagnsemi fyrir aðra

Hver er reynslan af verkefninu á viðkomandi starfsstað/starfsstöðum og hvernig getur
hún nýst öðrum?

Það er reynsla okkar að opnir Moodle áfangar geta eflt notkun námsvefja. Um leið og
kennarar fá í hendur tæki og tól sem létta þeim innleiðingu á nýjum stefnum, þá er
auðveldara að koma sér af stað. Það er líka algjör óþarfi að allir þurfi að finna upp hjólið.
Á þennan hátt er hægt að byrja hægt og byggja svo ofan á með eigin efni /viðbótum.

4.

Mat á verkefninu

Ekkert sérstakt mat hefur farið fram á notkun þessarra áfanga, á annan hátt en í eigin
kennslu þeirra sem gerðu þetta verkefni. Við myndum aldrei snúa til baka til fyrri
kennsluhátta þar sem notkun á námsvefnum hefur gert starf okkar mun skilvirkara og
auðveldara fyrir nemendur. Það hefur gert okkur kleift að uppfylla mun betur kröfur um
“einstaklingsmiðað nám” og “skóla án aðgreiningar”. Nemendur fá aðgang að efni til að
þjálfa þá þætti sem þeir þurfa frekari þjálfunar í. Þeir fá góða yfirsýn yfir verkefni
vetrarins og geta farið eins hratt og þeir vilja/þurfa í gegnum námsefnið. Einnig er hægt
að búa til hópa sem fá lengri skilatíma eða próftíma en aðrir nemendur. Kennarar eru
ekki lengur að eyða löngum tíma í yfirferð á krossaprófum, eyðufyllingum eða öðru
álíka, því að forritið sér um þá vinnu. Og það mikilvægasta er að nemendur fá strax að
vita hver staða þeirra eða geta í áfanganum er.

5.

Greinargerð um notkun styrkfjár

Styrkurinn var launagreiðsla fyrir þá vinnu sem innt var af hendi.

6.

Kynning

Anna María hefur kynnt Moodle í nokkrum skólum, á Menntabúðum og í heimsóknum
hingað og þangað um landið. Einnig eru reglulegar kynningar í skólanum um gagnsemi
forritsins. Nú þegar eru nokkrir skólar að nota efni sem búið hefur verið til fyrir dönsku í
Hólabrekkuskóla í Moodle og á haustráðstefnu Reykjavíkurborgar hefur þátttakendum
verið kynntur vefurinn sem og allt opið efni hans.

Heimildir
Engar sérstakar heimildir
3

Starfsstaður

Heiti verkefnis

Reynt hefur verið í stærðfræðinni að nýta sérstaklega efni námsvefjar
Menntamálsstofnunar eins og hugtakalista og vendikennslu sem allir hafa aðgang að.

Fylgiskjöl
Verkefnið er að finna á meðfylgjandi slóð:
http://moodle16.reykjavik.is/course/index.php?categoryid=30
Þemaverkefni - áfangi 1 - danska
Áfanginn byggir á þemaverkefnum yfir veturinn - dæmi um innihald:

Mynd 1: Nemendur kynna sig og sjá bjargir á netinu sem hjálpa þeim í
náminu.
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Mynd 2: Fyrsta verkefni vetrarins, nemendur vinna með orðaforða tengdum
líkama, fjölskyldu og áhugamálum. Innan verkefnisins er eitt próf sem
nemendur verða að fá 8 á til að próf úr efninu opnar. Þetta er gert til að tryggja
að nemendur hafi tileinkað sér viðeigandi orðaforða áður en þeir taka próf í
verkefninu. Einnig er þarna hlustunarverkefni, glósulistar og málfræðiverkefni.
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Mynd 3: Verkefni 2 - dönsk tónlist. Nemendur vinna með verkefni um danska
tónlistarmenn og skila inn skapandi verkefni í lokin. Nemendur lesa texta og svara
gagnvirkum spurningum. Hér er verið að kynna danska listamenn og um leið auka
orðaforða og vinna með rauntexta þar sem þeir eru teknir úr dönsku unglingablaði
Nemendur skila stuttum ritunarverkefnum 7 sinnum yfir veturinn og hér eru fyrstu skil
og upplýsingar um fyrsta verkefnið. Tilgangurinn með þeim er að að þjálfa nemendur
í ritun með eigin orðum (oft um efni sem tengist þeim persónulega) og þjálfa þá í að
skila verkefnum á réttum tíma.

Mynd 4: Í áfanganum eru tenglar á myndbönd sem danir hafa sett inn til að kenna
málfræðiatriði og svo stutt verkefni sem nemendur leysa eftir að hafa hlustað.
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Mynd 5: Munnlegt dönskupróf er í áfanganum. Nemendur hlusta á kennara lesa stutt
ljóð, æfa sig í framburðinum með því að taka sig upp og hlusta. Þegar þeir eru sáttir
við eigin framburð, senda þeir upptökuna inn. Upptökutækið er innbyggt í kerfið en
nemendur geta líka sent inn upptökur úr eigin tækjum.
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Mynd 6: Við lok ársins vinna nemendur að gerð valbókarritgerðar og skila í gegnum
þar til gerðan skilatengil á netnáminu. Einnig vinna þeir að gerð fréttatíma. Fréttirnar
eiga að tengjast Danmörk og þjálfa því menningarlæsi nemenda og sköpun þar sem
þeir finna sjálf út hvernig fréttirnar eigi að vera uppbyggðar að öðru leiti.
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Áfangi 2: Dönskuáfangi 2. Þessi áfangi byggir á stöðvavinnu nemenda. Dæmi:

Mynd 7: Eins og í hinum áfanganum skila nemendur inn ritunarverkefnum
mánaðarlega, en í stað 7 í þeim fyrri, eru þau 8 í þessum. Þessi ritunarverkefni eru
opin frá skólabyrjun og því geta nemendur unnið sér í haginn eins og þeim lystir. En
kennari verður svo að loka þeim eftir að eðlilegum skilafresti lýkur. Nemendur hafa
líka upplýsingar um allar stöðvar og aðgang að öllum björgum sem þeir þurfa á
síðunni.
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Mynd8: Hér eru dæmi um hvernig áfanginn lítur út gagnvart nemendum. Þarna geta
þeir unnið í verkefnum sínum á meðan þeir eru á stöðinni. Reiknað er með að hver
stöð taki um 3 vikur í vinnu. Öll verkefni vetrarins eru inni á síðunni en það er alltaf
val kennarans hvað sé sýnilegt nemendum á hverjum tíma. Svona nám snýst um að
nemendur hafi aðgang að öllum upplýsingum og geti þannig unnið verkefnin á eigin
hraða og nálgast allar bjargir þegar þeim hentar.
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Mynd 9: Yfir veturinn hafa nemendur val um hvernig verkefni þeir vinna líka.
Nemendur fá val um átta möguleg verkefni en eiga aðeins að skila fjórum þeirra.
Einnig eru fjögur próf og skila nemendur tveimur þeirra. Þarna er verið að gefa
nemendum tækifæri til að fá tækifæri til að þjálfa betur þætti sem þeir telja sig þurfa
frekari þjálfunar við. Einnig eru nokkur verkefni einstaklingsmiðuð og því á færi hvers
nemenda að leysa einhver þeirra.

Mynd 10. Vegna nýrra áherslna í námi er talið mikilvægt að nemendur geti þjálfað þá
færni sem þeir telja sig þurfa að þjálfa frekar. En það á ekki alltaf að snúa um
námsmat og því er að finna í áfanganum efni sem er eingöngu fyrir nemendur. Það
er sem sagt búið að taka saman bjargir fyrir þá sem þeir geta notað til að þjálfa sig
sjálf.
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Mynd 11: Það hefur gefið góða raun að láta nemendur skila í gegnum netið
munnlegum verkefnum. Þeir leggja meira á sig við framburðinn en þeir gera í
viðurvist annarra nemenda eða kennara. Þarna geta þeir unnið í einrúmi og æft sig
eins og oft og þeir vilja, áður en þeir skila inn verkefnum.
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Mynd 12: Með áfanganum fylgja alls konar próf sem geta hjálpað kennurum að meta
hæfni nemenda yfir skólaárið og í lok árs.

Áfangi 3: Stærðfræði fyrir unglingadeild
Áfanganum er skipt upp í 11 lotur þar sem farið er yfir rúmfræði, líkur, algebru,
tölfræði, hornafræði og fjármál. Loturnar eru með mismiklu efni og nokkrar eru fyrst
og fremst hugsaðar sem upprifjun á efni fyrri ára svo hægt sé að byggja ofan á það.
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Mynd 13: Með hverri lotu fylgir gátlisti, kennsluefni (áætlun og dæmi) og nokkur próf,.

Í upphafi hverrar lotu er gátlisti og hugmynd hans sú að nemendur sjái og fari yfir
hugtök lotunnar ásamt því að gera sér grein fyrir stöðu sinni í efninu. Einnig gefur
hann hugmyndir um markmið lotunnar.
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Mynd 14: Nemendur hafa aðgang að reglubók og upplýsingum um bjargir sem geta
ýtt undir frekari skilning á efninu. Með lotunum fylgir hjálparefni í ýmsu formi
(hugtakalisti, glærur til útskýringa og alls konar ítarefni) sem er alltaf tiltækt hægra
megin þegar nemendur vinna hverja lotu. Fyrst er hjálparefni sem á við allar loturnar
en fyrir neðan kemur hjálparefni sem á við hverja lotu fyrir sig. Ástæða þess að skipta
þessu svona niður er að minnka umfang þesssem nemandi þarf að leita í til að finna
viðeigandi bjargir.
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Mynd 15: Til hægri á síðunni er vísað í ýmis Youtube myndbönd til að ýta undir
frekari skilning nemenda á námsefninu og sýna honum annað sjónarhorn sem og til
útskýringa á hugtökum. Áhersla er að nota vönduð myndbönd frá vendikennsla.is.
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Mynd 16: Frekari dæmi um uppbyggingu áfangans.
Hverri lotu fylgja tvö eða fleiri próf. Stundum eru æfingapróf sem eru hugsuð sem
upprifjun á efni fyrri ára svo nemandi geri sér grein fyrir getu sinni og hverjar forkröfur
áfangans eru. Síðan kemur könnun I sem eru létt dæmi úr efni lotunnar og nemandi
má taka prófið eins oft og hann vill þar sem aðeins hæsta einkunn er metin. Nemandi
getur byrjað að æfa sig strax og lotan hefst. Síðan er könnun II sem nemandi má
taka mest tvisvar og meðatal gildir. Tilgangurinn er að nemandi taki ekki þetta próf
fyrr en hann hefur lokið við lotuna.
Þessi próf geta ekki nema að litlu leyti metið hæfni nemandans en gefa kennara
hugmyndir um stöðu nemandans. Því verður eftir sem áður að meta nemanda með
prófum í skólanum þar sem krafist er t.d. ályktana. (Ekki er hægt að vera viss um að
nemandi vinni sjálfur og óstuddur þessar kannanir).
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