Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021
Lífsleikni
LÍFS1FJ05
Sunna Pétursdóttir (sunna.petursdottir@fss.is)
Kennarar

Þórunn S. Róbertsdóttir (thorunn.robertsdottir@fss.is)
Ásta Birna Ólafsdóttir (asta.olafsdottir@fss.is)

Viðtalstími

Mánudögum kl. 13:20-14:00 í stofu 221.

Námsefni

Lífleikni verkefnabók eftir Þórunni Svövu Róbertsdóttur ásamt öðru námsefni frá
kennurum.

Áfangalýsing

Menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að
leiðarljósi. Mismunandi fjölmiðlar verða skoðaðir fjölbreytt. Skoðað verður á
gagnrýnan hátt hvernig samskiptatæki fjölmiðlar eru og áhersla verður á að gera
nemendur meðvitaða um mikilvægi, gildi og siðfræði og þær hættur sem tengjast
fjölmiðlum nútímans.

Námsmat og vægi
námsmatsþátta

Námsmat er byggt á leiðsagnarmati, verkefnaskilum, virkni í
kennslustundum og mætingu. Regluleg endurgjöf er frá kennurum á
vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.
Símatsáfangi ☒

Lokapróf ☐
Heiti

Virkni
Vinnubók
Tímaverkefni
Hópverkefni
Kvikmyndaverkefni

Reglur áfanga

Sleppikerfi ☐
Vægi
25%
25%
20%
20%
10%

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

Annað sem kennari
vill láta koma fram
Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur
Áhersla er á að nemandi fylgist vel með og taki virkan þátt í umræðum og
verkefnavinnu.

Þekking

Leikni

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 Helstu tegundum fjölmiðla
 Nálgast mismunandi fjölmiðla óháð
 Hugtakinu tjáningarfrelsi
miðlunarformi
 Gildi fjölmiðla í lýðræðissamfélagi
 Draga aðalatriði út mismunandi
 Hættum sem tengjast fjölmiðlum
fréttatilkynningum
nútímans
 Endursegja eða endurflytja afmarkað
efni
 Nýta sér fjölmiðla sér til gagns og/eða
gleði
 Taka þátt í umræðum og tjá eigin
skoðanir

Hæfni

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 Vera meðvitaður um styrkleika, veikleika og hættur fjölmiðla
 Tjá sig um ýmis málefni sem fram koma í fjölmiðlum
 Nýta sér upplýsingar frá fjölmiðlum á gagnrýnan hátt
 Aðgreina auglýsingar frá öðru sem kemur fram í fjölmiðlum

Kennsluvikur
1. vika
20. - 27. ágúst

2. vika
30. ágúst - 3. september

Áætluð yfirferð námsefnis
Kynning á áfanga
Kynning á Innu fyrir nemendur
Tímaverkefni 1
Almennar upplýsingar bls. 4
Ég sjálf/ur bls. 5
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Skil á verkefnum
Skil á tímaverkefni 1

Virðing, samvinna og árangur

3. vika

Menntastefna bls. 6
Grunnþátturinn læsi bls. 7

Skil á tímaverkefni 2

6. - 10. september

Fjölskylda bls. 8
Vinátta bls. 10

4. vika

Tímaverkefni 2
Grunnþátturinn sjálfbærni bls. 11

13. - 17. september

5. vika
20. - 24. september

6. vika
27. sept. - 1. október

Kynjahlutverkin bls. 12-13
Framtíðarsýn bls. 14
Grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi
bls. 15
Tíminn bls. 16
Eftir 10 ár bls. 17
Hamingja bls. 18

Skil á tímaverkefni 3

Verkefni bls. 19

7. vika
4. - 8. október

8. vika

Tímaverkefni 3
Grunnþátturinn jafnrétti bls. 20
Jafnréttisverkefni bls. 21
Lífsmarkmið bls. 22
Að vera hamingjusöm/samur bls. 23

Skil á kvikmyndaverkefni

11. – 15. október

9. vika

Kvikmyndaverkefni
Að tala fyrir framan aðra bls. 25

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

10. vika
25. - 29. október

11. vika
1. - 5. nóvember

Grunnþátturinn heilbrigði og velferð bls.
26
Verkefni um nýbúa/útlendinga bls. 27
Hvað veistu um blæðingar?
Kynlíf bls. 29
Kynlíf og ungt fólk bls. 30
Klám bls. 35
Umræða um myndir bls. 37

Skil á tímaverkefni 4

Grunnþátturinn sköpun bls. 39

12. vika
8. - 12. nóvember

13. vika
15. - 19. nóvember

14. vika

Tímaverkefni 4
Hvernig bregst ég við? Bls. 40
Er réttlætanlegt að ljúga? Bls. 41
Samskipti bls. 42
Spurt og svarað bls. 43
Mbl.is verkefni bls. 46
Hópverkefni

Skil á hópverkefni

Mat á áfanga bls. 47

Skila inn vinnubók

22. - 26. nóvember

15. vika
29. nóv. - 3. desember

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Sunna, Þórunn Svava og Ásta Birna.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

