Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021
FÉLV1IN05
Atli Þorsteinsson, atli.thorsteinsson@fss.is
Kennari
Guðbjörg K. Jónatansdóttir gudbjorg.jonatansdottir@fss.is
Viðtalstími
Námsefni

Atli, föstudagar klukkan 9:45 til 10:25 í stofu 203
Guðbjörg, mánudagar 9.45 – 10.25
Allt efni áfangans er á Innu eða á Moodle.
FÉLV1SA05 er yfirlitsáfangi samfélags- og félagsvísindagreina við
Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
Áfanganum er ætlað að skerpa sýn nemanda og auka áhuga á samfélags- og
félagsvísindagreinum s.s. sögu, sálfræði, félagsfræði, hagfræði og
heimspeki.

Áfangalýsing

Í nútímasamfélagi þar sem sundrung og fasismi hafa tröllriðið umræðunni
er aldrei eins mikilvægt að íbúar samfélagi þekki sögu sína og menningu
ekki síður en að þekkja sögu og menningu annarra.
Það að vera manneskja er að geta sett sig í spor annarra. Því hefur
mikilvægi samfélagsgreina í menntakerfinu aldrei verið meira en um þessar
stundir.

Námsmat og vægi
námsmatsþátta

Til að ná áfanganum þarf að vera með 4,5 í lokaeinkunn og hærra en 5
í öllum námsmatsþáttum.
Símatsáfangi ☒

Lokapróf ☐
Heiti

Einstaklingsverkefni
Hópverkefni
Álitamál
Raunmæting

Reglur áfanga

Sleppikerfi ☐
Vægi
50%
20%
20%
10%

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur

Annað sem
kennari vill láta
koma fram

Mikilvægt er að nemendur komi með hlaðna snjallsíma, snjallbretti eða fartölvu
í kennslustundir.
Öll verkefni áfangans eru unnin árið 2021. Kennsluáætlunin kann að taka breytingum á önninni en þá að höfðu samráði við nemendur.
Verkefni taka bæði til lesefnis og þess sem fram kemur í fyrirlestrum og verkefnavinnu.
Ástundun er mikilvægur þáttur í náminu.

Þekking

Leikni

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 helstu hugtökum samfélagsgreina eins
 afla sér upplýsinga um umhverfi sitt og
og kosningaréttur, sjálfræði, lýðræði,
samfélag
fornöld, dulda virkni, auðlyndir og fleiri
 gera sér grein fyrri stöðu sinni í
 eigin ábyrgð og hlutverki í samfélagi
samfélaginu með því markmiði að
manna
vera virkur þjóðfélagsþegn
 byggðaþróun og atvinnulíf í
 kynna sér málefni úr fréttum og
heimabyggð
fjölmiðlum og leggja mat á fréttagildi
umfjöllunar
 viðfangsefnum sem eru áberandi í
þjóðfélagsumræðu á hverjum tíma í
tengslum við markmið áfangans

Hæfni
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 meta upplýsingar og vinna með þær á gagnrýninn hátt
 draga skynsamlegar ályktanir um samfélagslega, menningarlega og vistfræðilega ábyrgð
sína í nútímasamfélagi
 til að stunda nám í samfélagsgreinum í Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Tímasókn
Undirbúningur f. tíma
Verkefni stór og smá
Alls

Innuáætlun
15 vikur x 4 klst.
15 vikur x 4 tímar x 20 mín.
30 klst.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

60 klst.
20 klst.
30 klst.
110 klst. = 5 fein*

Virðing, samvinna og árangur

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

Skil á verkefnum

Kynning, office-pakkinn og hópefli

1. vika
20. - 27. ágúst

2. vika

Landnám Íslands

Verkefnaskil

Átakasvæði í heiminum

Verkefnaskil

Flóttamenn

Verkefnaskil

Stjórnmál og kosningar

Verkefnaskil

Samfélagsmiðlar og áhrif þeirra

Verkefnaskil

Kynjafræði og útilokunarmenning

Verkefnaskil

Trúarbrögð

Verkefnaskil

Kvikmyndafræði

Verkefnaskil

Ferðamálafræði og Reykjanesið

Verkefnaskil

Mannkynssaga

Verkefnaskil

Hjálparstofnanir og hjálparstarf

Verkefnaskil

Fjölmiðlar og fjölmiðlalæsi

Verkefnaskil

Heimspeki

Verkefnaskil

Sálfræði

Verkefnaskil

30. ágúst - 3. september

3. vika
6. - 10. september

4. vika
13. - 17. september

5. vika
20. - 24. september

6. vika
27. sept. - 1. október

7. vika
4. - 8. október

8. vika
11. – 15. október

9. vika
18. - 22. október
Vetrarleyfi 18. og 19. okt.

10. vika
25. - 29. október

11. vika
1. - 5. nóvember

12. vika
8. - 12. nóvember

13. vika
15. - 19. nóvember

14. vika
22. - 26. nóvember

15. vika
29. nóv. - 3. desember

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Atli og Guðbjörg

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

