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Sjálfsnám/heimanám í fjarnámi
Allt sem viðkemur náminu þínu er að finna á Innu, www.inna.is

Hvernig get ég haft samband við kennarann?
•

Með því að senda póst á kennarann.
o Tölvupóstföng kennara má finna:
▪ Í kennsluáætlunum undir áfanganum í Innu
▪ Undir flipanum Upplýsingar undir áfanganum í Innu

Hvað þarf ég að gera til að stunda sjálfsnám/heimanám í fjarnámi?

1. Mikilvægt er að halda daglegri rútínu og sinna námi á
þeim tíma sem kennslustundir eru skv. stundatöflu.

2. Góð lærdómsaðstaða er nauðsynleg til að halda skipulagi, yfirsýn og einbeitingu við
lærdóm.

3. Gera vikuáætlun
a. Fylgja kennsluáætlun
b. Skoða vel skilafresti verkefna
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4. Vera í góðu sambandi við kennara og samnemendur
a. Vakni spurningar þá ekki bíða heldur senda strax fyrirspurn á kennara og/eða
samnemendur

5. Náms-og starfsráðgjafar og verkefnastjórar eru alltaf til taks. Hægt að
ná í þá í síma, myndsamtali eða tölvupósti. Minnum á að hægt er að
senda inn fyrirspurnir til náms- og starfsráðgjafa á radgjof@mimir.is.

Lendir þú í vandræðum með Innu þá vinsamlegast hafðu samband við verkefnastjóra
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Distance learning
You find everything about your study in INNA, www.inna.is

How can I contact my teacher?
•

By email
o You will find the teacher´s email adress:
▪ In the course study plan in INNA
▪ Under the tap Upplýsingar for the course in Innu

What do I need to do to when studying distance?

1. It is important to keep your daily routing and study
according to the course timetable

2. A good study environment is necessary to keep focus and organized while studying.

3. Do a weekly study plan
a. Follow the course study plan
b. Keep track on when assigments are due
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4. Keep in good touch with your teacher and your fellow students
a. If you have any questions, don´t wait but contact your teacher or your fellow
students.

5. Study- and guidance counselors and project managers are
available on office hours through phone or email. Requests to
counselors can be sent to radgjof@mimir.is.

If you run into trouble with INNA then please contact your project manager.

