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Kennari/kennarar: Jóhanna Ólafsdóttir

Netfang/netföng: johanol@fva.is

Námsgögn:
Sálfræði daglegs lífs. Lilja Ósk Úlfarsdóttir og Valgerður Ólafsdóttir. Mál og menning. 2017
Lesefni frá kennara, glærur, greinar eða annað efni kynnt samhliða notkun þess.

Lýsing:
Í áfanganum er fjallað um mikilvægi góðra samskipta milli manna. Fjallað er um mikilvægi
samkenndar, jafnréttis, mannvirðingar og mannréttinda í samskiptum. Farið er í eflandi samskipti
sem byggja á virðingu og fordómaleysi á jafnréttisgrundvelli. Fjallað er um áhrif ólíkra
menningarheima og tjáskiptnareglna á mótun samskipta einstaklinga, hópa og þjóða. Farið er í áhrif
sjálfsmyndar og sjálfstrausts á samskipti og hvað heilbrigðisstarfsmenn þurfa að hafa í huga í
samskiptum við skjólstæðinga, samstarfsfólk og aðstandendur.

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Þekking:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
- Mikilvægi góðra samskipta
- Mikilvægi eflandi samskipta sem byggja á virðingu, samkennd, fordómaleysi og jafnrétti
- Áhrifum ólíkra menningarheima á samskipti
- Áhrifum sjálfsmyndar og sjálfsskilnings á samskipti
- Aðstæðum sem geta haft áhrif á samskipti
- Hvernig heilbrigðisstarfsmenn geta notað samskipti á árangursríkan hátt
Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
- Setja sig í spor annarra í samskiptum
- Sýna samkennd, virðingu og fordómaleysi í samskiptum
- Nota samskiptareglur og viðtalstækni á áhrifaríkan hátt í samskiptum
- Læra af eigin samskiptum og annarra
Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
- Eiga góð samskipti við annað fólk án tillits til stöðu, aldurs eða þjóðernis
- Eiga farsæl samskipti við skjólstæðinga og samstarfsfólk í starfi
- Leysa samskiptaerfiðleika af þekkingu og virðingu fyrir sjónarmiðum allra hlutaðeigandi
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Kennsluhættir:
Kennsla fer fram í fjarnámi ásamt reglubundnum staðlotum í skóla.

Námsmat:
Skriflegt lokapróf verður í lok annar og gildir það 40%. Verkefnavinna nemenda og þátttaka í
tímum gildir samtals 60%. Til að standast áfangann þarf að skila tilskildum fjölda verkefna með
lágmarkseinkunn 4,5. Jafnframt þarf að standast lokapróf með lágmarkseinkunn 4,5. Áhersla verður
lögð á sjálfstæð vinnubrögð nemenda auk hópavinnu.

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Fjarnámið fer fram í gegnum vefkerfi skólans INNU.
Vikulega fá nemendur sent kennslubréf í INNU með leiðbeiningum og upplýsingum um lesefni og
einnig verkefni eftir því sem við á. Athugið að taka vel eftir skiladögum verkefna en að öllu jöfnu er
EKKI veittur skilafrestur á verkefnum.
Athugið að fylgjast vel með hver skilafrestur verkefna er. Að öllu jöfnu er EKKI veitur skilafrestur á
verkefnum.
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Vika

35

Dags.
13.-17.
ágúst
20.-24.
ágúst
27.-31.
Ágúst

36

3.-7. sept.

33
34

1.staðlota
30.ágúst

Námsþættir

38
39
40

41

42
43
44

45

46
47

2.staðlota
13.sept.

17.-21.
sept
24.-28.
sept
1.-5. Okt
3.staðlota
4.okt.

8.-12.
okt
15.-19.
okt
22.-26.
okt
29.okt –
2.nóv
4.staðlota
1.nóv.

5.-9.
nóv
12.-16.
nóv
19.-23.
Nóv
5.staðlota
22.nóv.

Námsmatsþættir

Menningarheimar
mætast /efni frá
kennara
Kafli 1
Efni frá kennara

Verkefni 1 lagt
fram

Starfsdagar og móttaka nýnema
Kennsla hefst í dagskóla
Kynning á námsáætlun og námsefni

Fordómar og staðalímyndir

10.-14.
sept.
37

Lesefni

Geðheilsa

Frestun og núvitund
Svefn og streita
Tilfinningar
Mannréttindi og jafnrétti.
Réttur sjúklinga.

Kafli 2 + 3
Efni frá kennara

Kafli 4 + 5
Efni frá kennara
Kafli 6
Efni frá kennara
Kafli 7+8+9
Efni frá kennara

Reiði, feimni og ást

Verkefni í
kennslubók
Verkefni 2 lagt
fram
Verkefni í
kennslubók
Verkefni í
kennslubók
Verkefni í
kennslubók
Verkefni 3 lagt
fram
Verkefni í
kennslubók

Vetrarfrí 18. og 19.október
Hugsun, hegðun og líðan
Að hafa áhrif á hugsun sína, hegðun
og líðan.
Samskipti.
Ágreiningur, virk hlustun og
líkamstjáning
Samskipti
Einelti á vinnustað
Samkennd

Kafli 10
Efni frá kennara
Kafli 11
Efni frá kennara

Kafli 12
Efni frá kennara

Kafli 12
Efni frá kennara
Kafli 13
Efni frá kennara

Verkefni í
kennslubók
Skil á verkefni
2 í staðlotu

Verkefni í
kennslubók
Verkefni 4 lagt
fram
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48

26.-30.
nóv

Sjálfbærni

Kafli 14
Efni frá kennara

49/5
3.-14. des Námsmatsdagar
0
Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

