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Kennari Anke Maria Steinke Sk.st. AMS

Áfangalýsing:   Framhaldsáfangi þar sem áframhaldandi áhersla er lögð á að nemandinn 
bæti við undirstöðuatriði tungumálsins. Þjálfun í lesskilningi aukin ásamt dýpkun á 
samskiptaþáttunum tali, hlustun og ritun. Markvisst er bætt við orðaforða og málnotkun aukin,
þar sem áhersla er lögð á réttan framburð og skilning þannig að nemandi m.a. lesið og skilið 
stutta texta, tjáð sig skriflega og munnlega um efni sem tengjast athöfnum daglegs lífs. Hluti 
námsins er kynning á siðvenjum þýskumælandi landa með sérstöku tilliti til jafnréttis og 
sköpunar. Áhersla er lögð á frumkvæði nemandans og að hann beri ábyrgð á eigin námi.

Forkröfur:
ÞÝSK1RL05 eða sambærilegur áfangi

Markmið:   

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
• viðeigandi orðaforða áfangans
• grundvallarþáttum þýska málkerfisins
• framburði
• samskiptavenjum, menningu og siðvenjum þýskumælandi þjóða

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
• skilja fyrirmæli og setningar sem tengjast daglegum athöfnum
• skilja leiðbeiningar og fyrirmæli
• skilja þegar fjallað er um atburði daglegs lífs
• skrifa stutta texta í nútíð, framtíð og liðinni tíð
• óska eftir og geta veita upplýsingar
• greina lykilatriði í texta
• tjá sig skriflega og munnlega um kunnugleg efni

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 
að:  

• nýta viðeigandi mál- og samskiptavenjur við mismunandi aðstæður
• útskýra siðvenjur þýskumælandi landa
• koma á framfæri eigin skoðun, þekkingu og tilfinningum
• velja námsaðferðir við hæfi
• meta eigið vinnuframlag og framfarir í málinu
• sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni

Námsgögn:   

lesbók Netzwerk A1, München: Langenscheidt 2019 - ISBN 978-3-12-606128-5
vinnubók Netzwerk A1, München: Langenscheidt 2019 - ISBN 978-3-12-606130-8
léttlestrarbók Anna Berlin Ismaning: Hueber 2013 - ISBN 978-3-19-101022-5
vinnuhefti Vokabeln und Aufgaben Deutsch HT - fæst á skrifstofu VMA
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil
(vikunúmer/lotunú

mer

Námsefni
(verklegt og

bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi
námsmatsþátta

(35)   6.1.-10.1. Uppr.+kafl.6
(36)  13.1.-17.1. kafli  6
(37)  20.1.-24.1. kafli  6
(38)  27.1.-31.1. kafli  7
(39)  3.2.-07.2. kafli  7 miðannarpróf 10%
(40)  10.2.-14.2. kafli  8 18. NMD & sjúkrapróf f. miðannarpróf
(41)  17.2.-21.2. kafli  8 25. MAM - 27./28. vetrarfrí
(42)   24.2.-28.2. kafli  8
(43) 2.3.-6.3. Anna
(44) 9.3.-13.3. Anna hlustunarverkefni 15%
(45) 16.3.-20.3. Anna 25. NMD & sjúkrapróf f. hlustun
(46) 23.3.-27.3. kafli  8
(47) 30.3.-10.4. kafli  9
(48) 14.4.-17.4. kafli  9
(49) 20.4.-24.4. Kafl.9+Uppr Samtalsverkefni

4. LVD - 8. NMD &  sjúkrapróf f. samtal
15%

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: ☐ Símat               ☒ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

A miðannarpróf skriflegt próf án hjálpargagna 10%
B hlustun greina orðræðu m.a. úr léttlestrarbók 15%
C samtal aðstæðubundið samtal 15%
D heimavinna Moodle og ýmis önnur verkefni 10%
E lokapróf skriflegt próf án hjálpargagna 50%

Samtals: 100%

Nemanda ber að ljúka öllum námsmatsþáttum, sbr. námsmatsreglur VMA.
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.

Moodle aðgangsorð: thys2

Notkun snjalltækja er ekki heimil í áfanganum nema með sérstöku leyfi.
Endurtekin brot á ákvæðum skólareglna og/eða mæting án viðhlítandi námsgagna varðar

brottrekstur úr tíma. 
- Birt með fyrirvara um breytingar -

Dagsetning: 18.08.2020

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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