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Kennari

Þroskasálfræði (SÁLF2SÞ05)
Námsáætlun (haustönn,
2020)

Kristjana Pálsdóttir

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Sk.st. KPÁ

Áfangalýsing:
Áfanginn fjallar um þroskaferil manneskjunnar allt frá fæðingu til grafar. Sérstaklega er tekinn fyrir
þroski tilfinninga, félagslegra samskipta, hugsunar og greindar. Áhersla er lögð á þroska
sjálfsmyndarinnar og hvernig hún mótast með aldrinum. Einnig verður vikið að þroskahömlun og þær
skoðaðar út frá líffræðilegu og sálfræðilegu sjónarhorni. Nemendur æfa sig í að skoða eigin þroska út
frá mismunandi þroskakenningum og greina þá þætti sem hafa mótað þá í lífinu. Nemendur fá æfingu í
að rökræða álitamál eins og barneignir táninga, fóstureyðingar eða starfslok. Mótunaráhrif fjölskyldu
og vina verða skoðuð og komið inn á vandamál barna og unglinga. Viðfangsefnin geta verið breytileg
og mótast af áhuga nemenda. Áhersla á að tengja verkefnin reynsluheimi nemanda, auka víðsýni
hans, rökhugsun, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Markmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
● Þroska mannsins samkvæmt skilgreiningu sálfræðinnar.
● Helstu kenningum, hugtökum og kennismiðum þroskasálfræðinnar.
● Framlagi þroskasálfræðinnar til vísinda og samfélags.
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
● Beita almennum og sértækum vinnubrögðum og aðferðum til þess að miðla þekkingu sinni.
● Beita gagnrýnni hugsun við mat á textum, kenningum og hugmyndum.
● Greina upplýsingar og setja í fræðilegt samhengi.
● Taka þátt í umræðu um álitamál á gagnrýninn en uppbyggilegan hátt.
Nemandi skal geta hagnýtt sé þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér:
●
●
●
●
●

Afla upplýsinga, vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat.
Sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum.
Nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli.
Meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt.
Taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast þroskasálfræðinni.

Námsgögn:
Þroskasálfræði – Lengi býr að fyrstu gerð. 3. útgáfa
Höfundur: Aldís Unnur Guðmundsdóttir
Útgefandi: Mál og menning, 2020
Athugið að hér er um nýja og mikið breytta útgáfu bókarinnar og ræða, því munu eldri ekki
útgáfur gagnast.
Gögn frá kennara sem verða gerð aðgengileg á vef áfangans á INNU.
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:
Tímabil
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og
bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Vægi námsmatsþátta

Vika 37
7. - 13.
september

Inngangur að
þroskasálfræði: 1. kafli og
2.kafli - Bernskan í ljósi
sögunnar og
Þroskasálfræði verður til.

Vika 38
14. - 20.
september

Inngangur að
þroskasálfræði: 1. kafli og
2.kafli - Bernskan í ljósi
sögunnar og
Þroskasálfræði verður til.

Verkefni 1
Skiladagur 14. september

5%

Vika 39
21. - 27.
september

Inngangur að
þroskasálfræð: 3. kafli Líkamsþroski og
kynslóðabreytingar.

Verkefni 2
Skiladagur 21. september

5%

Vika 40
28. sept - 4.okt

Inngangur að
þroskasálfræði: 3, kafli Líkamsþroski og
kynslóðabreytingar

Verkefni 3
Skiladagur 28. september

5%

Vika 41
5. - 11. okt

Vitsmunaþroski:
4. kafli - Greind og
vitsmunir

Verkefni 4
Skiladagur 5.október

5%

Vika 42
12. - 18. okt

Vitsmunaþroski:
4. kafli - Greind og
vitsmunir

Verkefni 5
Skiladagur 12.október

5%

Vika 43
19. - 25. okt

Vitsmunaþroski: 5. kafli Nám og námsörðugleikar

Verkefni 6
Skiladagur 19. október

5%

Vika 44
26. okt - 1. nóv

Vitsmunaþroski: 6. kafli Mál og máltaka

Verkefni 7
Skiladagur 26. október

5%

Vika 45
2. - 8. nóv

Vitsmunaþroski: 6. kafli Mál og máltaka

Verkefni 8
Skiladagur 2. nóvember

5%

Vika 46
9. - 15. nóv

Sjálfsstjórnun
Efni frá kennara á Innu

Verkefni 9
Skiladagur 9. nóvember

5%

Vika 47
16. - 22. nóv

Félags og tilfnningaþroski:
7. kafli - Félagsmótun og
áhrif foreldra

Verkefni 10
Skiladagur 16.nóvember

5%

Vika 48
23. - 29. nóv

Félags og tilfinningaþroski :
7. kafli - Félagsmótun og
áhrif foreldra

Verkefni 11
23. nóvember

5%

Vika 49
30. nóv - 6. des

Félags og tilfinningaþroski :
8. kafli - Geðtengsl

Verkefni 12
6. desember

5%
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:
Matsform:

x Símat

☐ Lokapróf/valið lokapróf

☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir

Lýsing námsmatsþáttar

Verkefni

12 mismunandi verkefni sem skilað vikulega. Fjölbreytt
verkefni sem endurspegla viðfangsefni hverrar viku fyrir sig.
Hvert þeirra gildir 5 %.
Lokapróf úr öllu efni áfangans.

Lokapróf

Vægi

Samtals:

60%

40%
100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað: Nemendur þurfa að skila öllum 12 vikuverkefnum til þess að öðlast próftökurétt. Þá
þarf nemandi að ná einkunninni 4.0 í lokaprófi til þess að vetrareinkunn taki gildi.

Námsáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar
Dagsetning:
___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir

Prent. dags.: 17.08.2020

