Matslisti
nemendakynning 2018 ALHEIMURINN
Nemandi:_________________________Dagsetning_____
A

B

C

Mjög vel afmarkað og góð efnistök.
Gott flæði og skipuleg framsetning.
Mikil fróðleg kynning
Vandað mál. Stafsetning
samkvæmt venjum og reglum.

Nokkuð vel afmarkað.
Fræðandi og lýsandi.
Eðlileg röð efnisgreina
Gott íslenskt mál. Fáar málfræðieða stafsetningarvillur

Efnisgreinar án skipulags.
Ekki nógu vel afmarkað og
stundum ruglingslega fram sett.
Of margar stafsetningar- og
málvillur.

Punktar í samhengi og í samræmi
við umfjöllun.

Myndir og/eða
myndbönd

Áhersluatriði grípandi. Mjög
hnitmiðaðir og lýsandi punktar,
passlega margir í hverri opnu/glæru.
Mjög góð notkun mynda, merktar
og góð tenging við umfjöllun.

Góð notkun mynda og einhver
tenging við umfjöllun.

Margir / fáir punktar.
Reynt að draga saman en punktar
endurspegla ekki aðalatriðin.
Notkun mynda ekki í samræmi við
efnið.

Heildarsvipur
sýningarinnar

Fallega upp sett, góður frágangur og
heildarsvipur til fyrirmyndar.

Gott samræmi í glærum,
bæði litir og útlit.

Heildarsvipur og samræmi ekki
nógu vandað.

Ágætlega uppsett og gott að
meðtaka texta og myndir

Texti rennur saman við bakgrunn
of smátt/stórt letur. Myndir ekki í
góðri upplausn/óskýrar.
Annað hvort of eða van í notkun
“tæknifídusa” í kynningu.

Kynningarforrit/glærur/slæður/kort

Efnistök og
innihald
Íslenska

Punktar

Læsileiki

Mjög gott að lesa punkta.
Texti og myndir skýr og greinileg.

Tæknileg
útfærsla

Glæsileg tæknileg útfærsla.
Góð nýting á tæknimöguleikum í
Möguleikar í kynningu notaðir af
kynningu.
öryggi og smekkvísi.
Flutningur áhugaverður og
Skipulagður og góður flutningur.
Skipulag kynningar ekki nógu vel
einbeittur. Skipulag kynningar til
undirbúið. Flutningur flatur og
fyrirmyndar.
lítið spennandi.
Mikil þekking á umfjöllunarefninu. Þekking á efni kemst vel til skila. Erfitt að meta kunnáttu nemanda
Spurningum svarað af öryggi (stutt Spurningum svarað skilmerkilega
út frá kynningu. Losaraleg svör
og greinargóð svör).
við spurningum.
Skemmtileg og mjög fræðandi.
Töluverð fræðsla umfram það sem
Lesið beint upp af glæru og
Greinargóð umfjöllun um punkta og kemur fram á glærum og myndir
myndir ekki útskýrðar vel.
myndir.
útskýrðar nokkuð vel.

Kynning

Framsaga

Skilningur

Fræðsla

Metið af:

_____________ _______________

Athugasemdir

