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Námsgögn:

Fyrstu 1000 dagarnir – barn verður til eftir Sæunni Kjartansdóttur (2015)
Greinar og glærur frá kennara

Lýsing og markmið:
Kynna uppeldisfræðina sem fræðigrein og hvernig hún hefur þróast í aldanna rás. Fjallað verður um
þekktar uppeldishugmyndir frá fyrri tíð en lögð áhersla á uppeldi í íslensku nútímasamfélagi. Þá
förum við ítarlega yfir helstu þætti er viðkoma barninu t.d. þroska barna, hegðun, hlutverk foreldra,
samskipti og ólíkar uppeldisaðferðir. Einnig verður fjallað um dagvistun, leiki, listir, hreyfingu, áhrif
tækninnar og mikilvægi lesturs. Ef tími gefst verður farið stuttlega í erfiðleika í lífi barna; áföll, kvíða,
vanrækslu og áhrif skilnaða á börn.

Námsmat:
Fjögur hlutapróf sem gilda samtals 50% (til að standast áfangann verður meðaleinkunn úr prófum
að vera 4,5)
Hópverkefni gildir 20%
Tímaverkefni gilda 20%
Mæting og virkni í tímum 10% (85% mætingarskylda)

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Ekki er gefin frestur á verkefnaskilum nema í algjörum undantekningartilfellum.
 Ekki er ráðlagt að vera að vinna verkefni fram á síðustu stundu
 Góð skipulagning er gulls í gildi
Sé nemandi veikur í prófi hefur hann þrjá virka daga til að leysa prófið á bóksafni skólans.
Gangi samstarf í hópaverkefnum illa af einhverri ástæðu skal ræða það sem fyrst við kennara svo
hægt sé að leita lausna.
 Komi ábending eða vakni grunsemdir um að nemandi sé „farþegi“ í hópastarfi þ.e.a.s. sinni
ekki sínum hluta verkefnisins, áskilur kennari sér rétt til að leggja próf fyrir nemdnur til að
kanna þekkingu þeirra á verkefninu. Niðurstaða þess prófs mun hafa áhrif á lokaeinkun
verkefnisins hjá viðkomandi nemanda.

Fjölbrautaskóli Vesturlands
Námsáætlun
UPPE2UM05 vorönn 2018
Síða 2 í 2

Vik
a

Dags.

1

20.8-24.8

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

27.8-31.8

12

5.11-9.11

13
14
14
15

12.11-16.11

16

10.12-14.12

17

17.12-18.12

3.9-7.9
10.9-14.9
17.9-21.9
24.9-28.9
1.10-5.10
8.10-12.10
15.10-19.10
22.10-26.10
29.10-2.11

19.11-23.11
26.11-30.11
3.12-7.12

Námsþættir
Áfanginn kynntur + umræður um erfðir vs umhverfi + tímaverkefni
(foreldrar mínir)
Inngangur + foreldrar verða til + barnið í maganum
þroski (efni frá kennara) + nýfædda barnið
Mannsheilinn + þroski (efni frá kennara)
Efnaskipti vellíðunar + Growing an emotional brain + tímaverkefni
27.9 próf úr námsefni sem hefur verið farið yfir
Hópverkefni
Hópverkefni
Kynningar
Streita + grátur ungabarna
Tilfinningar + tengslamyndun (creating secure infant attachment)
Samskipti (efni frá kennara) (Visual Cliff) (Still face + Tronick‘s still
face)
Próf úr námsefni
Krakkinn er svo erfiður + Skapofsaköst + Kúnstin að aga barn
Foreldrahlutverkið + efni frá kennara + (heimildaþáttur BBC)
The first years last forever – próf úr námsefni frá 7. mars
Leikir og leikföng (fyrstu 1000 dagarnir + efni frá kennara) Listir
(efni frá kennara)
Bækur, ipad og hreyfing (efni frá kennara)

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Námsmatsþættir

