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VILSk.st.Vilhjálm u r KristjánssonKennari

Moodle vefur VMA er notaður við kennsluna auk fleiri forrita. Það er mikilvægt aö

nemendur taki ábyrgð á námi sínu og fylgist vel meö upplfsingum frá kennara, horfi á

kennslumyndbönd og leysi þau verkefni sem lögö eru fyrir. Samkvæmt skólareglum

VMA skulu nemendur ljúka öllum námsmatsbáttum.

Afangalfsing:

Nemendur öðlast þekkingu á áhættu- og öryggisstjórnun til þess að þeir geti viö afbrigðilegar

aðstæður eÕa skyndileg atvik, sem geta verið skipi, áhöfn og farþegum hættuleg, tekist á við

þær aðstæöur með skipulögðum hætti. Lögð er áhersla á þætti sem tengjast öryggisstjórnun,

gerð neyöaráætlana og ráöstafanir til að tryggja sem best öryggi áhafnar og farþega til

samræmis við alþjóðlegar kröfur. Nemendum eru kynnt viöbrögð og verklagsreglur er taka til

afbrigðilegra aöstæÖna og viðbrögö við hættuástandi auk þess sem fjallað er um

hlutverkaskipan áhafnar samkvæmt neyðaráætlun eða viðbragðsáætlun og um þjálfun

áhafnar.

Markmið:
Þekkingarviðmiö.

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

./ hugtakinu öryggisstjórnun

,/ áhrifum slysa á vinnuumhverfi og starfsanda

,/ nauðsyn virkrar áhættustjórnunar

,/ samskipta- og boðleiðum

./ ráðstöfunum sem beita má við siglingu i hafís

'/ helstu þáttum sem huga þarf að við björgun manna úr hafsnauð annaöhvort úr sjó

eöa frá skipi

,/ innihaldi neyðaráætlunarog neyöarfyrirmæla

./ inntaki og markmiðum ISM-kóðans

'/ skyldum skipstjóra og skipstjórnamanna samkvæmt ákvæöum ISM-kóðans

Leikniviðmið.

'/ forgangsraða verkefnum

'/ bregðast viö og gefa fyrirmæli þegar skip kennir grunns eða leki kemur aö því
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'/ bregöast viö og gefa fyrirmæli þegar skip eru hættulega nærri hvort öðru og hætta er

á árekstri

,/ beita aöferÕum til að kanna hvorl skip sé laskaÕ eða hvort því sé hætta búin

./ beita aÒferðum til að hindra aÕ skip verði innlyksa í hafís

,/ beita helstu aðferðum til aö tryggja betur öryggi skips eftir aö það hefur orðið fyrir

áfalli sem ógnar öryggi þess

Hæfniviðmið.

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

,/ setja sér skfr, vel skilgreind og raunhæf markmið í umhverfis- og öryggismálum
./ gera áhættugreiningu

./ leiðbeina og hvetja við að ná settum markmiðum

./ gera ráöstafanir viö flutning á hættulegum farmi

Nám n

Gögn sem tengjast þessum áfanga eru á Moodle síöunni

Alþjóõlegur kóôi um öryggisstjórnun skipa
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Aætlun um rferð rirlö n námsmats

Sjá Námsmat og

vægi

námsmatsþátta

hér aö neðan

Þriðja lota, föstudag 17

sept. Skyldumæting.

Moodle verkefni.

Skila þarf því í

skilakassa á Moodle

fyrir næstu lotu.

Fyrirkomulag og framkvæmd

þjálfunar um borö í skipum

Áhrif slysa á vinnuumhverfi og

starfsanda. Áhættumat um borð í

skipum. Neyðarbúnaður skipa.

Lota 3.

Sjá Námsmat og

vægi

námsmatsþátta

hér aö neöan

Onnur lota,

Nemendur hofa á

myndband á Moodle og

gera verkefni í

framhaldinu. Skila þarf

því í skilakassa á

Moodle fyrir næstu

lotu.

Kynning snfr að kröfum

menntun, þjálfun, skífteinum og

vaktstööum sjómanna. Skyldur

manna og hlutverkaskipun.

Farið í öryggisstjórnun, gerö

neyðaráætlana.

Lota 2

Sjá Námsmat og

vægi

námsmatsþátta

hér aö neðan

Fyrsta lota, föstudag 27.

ágúst. Skyldumæting.

Moodle verkefni 1 opnar

íframhaldinu.

Heimaverkefni: Gerð

neyöaráætlunar opiö á

Moodle. Skila þarf því í

skilakassa á Moodle

fyrir næstu lotu.

Kynning á áfanganumLota 1

Vægi
námsmatsþátta

Heimavinna/verkefniNámsefni (verklegt og bóklegt)Tímabil
(vikunú
mer/lot
unúmer
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Sjá Námsmat og

vægi

námsmatsþátta

hér að neöan

Fjórða lota, föstud ag 24

sept. Skyldumæting.

Upprifjun lokapróf

Flutningur á hættulegum farmi

Forgangsröðun verkefna.

ViÕbrögð og verklagsreglur er

taka til afbrigÕilegra aöstæöna

Lota 4

Annað:

100%Samtals:

35%Próf úr efn i annarinnar föstudaginn 24 septemberLokapróf

20o/oSkil í lotu fjögur. (lagt fyrir í lotu 1.)Verkefni: Gerð

neyðaráætlunar á að

vera búiö að skila fyrir

þessa lotu.

20%Nemendur vinna verkefni og skal því lokið fyrir næstu

lotu.

Moodle verkefni 2.

Fallhætta og

neyöarbúnaður. Áhrif

slysa á vinnuumhverfi

og starfsanda.

2s%emendur vinna verkefni og skal því lokið fyrir næstuN

lotu

Moodle verkefni '1.

Eldur ískipum og

eldvarnir. Nemendur

vinna þaö verkefni og

skal því lokið fyrir

næstu lotu.

Nemendur fá í hendur

Heimaverkefniö: Gerö

Neyöaráætlunar.

VægiLfsing námsmatsþáttarNámsmatsþættir

ú Lokapróf/valið lokapróf tr LokaverkefniX SímatMatsform:

Námsmat i námsmats

Following safety rules is like boxing; if you keep you're guard up, you're less likely to get hit
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in the face!

rritun kennara

¿4Ðe 4/

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengi ls
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