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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
ÞÝSK1HT05 fjarnám
Námsáætlun haustannar 2021

Wolfgang Frosti Sahr

Sk.st.

WFS

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
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

Anna Berlin

léttlestrarbók. Ismaning: Hueber 2007
ISBN 978-3-19-101022-5
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Námsmat og vægi námsþátta:
Matsform:

☐ Símat

Námsmatsþættir
Vetrareinkunn

☒ Lokapróf

☐ Lokaverkefni

Lýsing námsmatsþáttar
Einkunnin er í samræmi við fjölda skilaðra verkefna
(Moodle) og meðaleinkunn þeirra.
Skriflegt lokapróf, tekið án hjálpargagna.

Prófeinkunn

Vægi
40.00%
60.00%

Samtals:
100%
Ath. nemanda ber að ljúka öllum námsmatsþáttum og verður að ná amk. 40% af
prófþáttunum skriflega lokaprófsins (= lágmarkseinkunn 4.0), annars gildi
vetrareinkunn ekki. Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi
sem best hentar.
Áætlun um yfirferð: Náminu er skipt niður í 12 vikur. Í hverri viku þarf að læra
skilgreindan orðaforða og sinna heimaverkefnum í lesbók (KB) og vinnubók (AB).
Að lokum þarf að leysa tilheyrandi Moodle verkefni sem gilda til einkunnar. Gert
er ráð fyrir að nemandinn klári hvern vikupakka innan sjö daga. Verkefnin lokast
endanlega viku eftir þá dagsetningu sem auglýst er hér fyrir neðan til að gefa
svigrúm fyrir fjarveru hverskonar. Lengri frestur er ekki veittur.1
(vika) dagsetning lota
(36) 05.9.-11.9.
(37) 12.9.-18.9.
(38) 19.9.-25.9.
(39) 26.9.-02.10.
(40) 03.10.-09.10.
(41) 10.10.-16.10.
(42) 17.10.-23.10.
(43) 24.10.-30.10.
(44) 31.10.-06.11.
(45) 07.11.-13.11.
(46) 14.11.-20.11.
(47) 21.11.-27.11.
(48) 28.11.-04.12.
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3
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5
6
7
8
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heimaverkefni í
lesbók / vinnubók
upprifjun RL
kafli 6.1
kafli 6.2
Plattform 2
kafli 7.1
kafli 7.2
kafli 8.1
kafli 8.2
kafli 9.1
kafli 9.2
Anna Berlin
Plattform 3

skil á verkefnum kl. 24:00
(sunnudagskvöld)

11.09.
18.09.
25.09.
02.10.
09.10.
16.10.
23.10.
30.10.
06.11.
13.11.
20.11.
27.11.
síðasti skiladagur 04.12.
Réttur áskilinn til breytinga
Dagsetning: 3. september 2021

Wolfgang Frosti Sahr
___________________________ _________________________________
Undirritun kennara
Undirritun fagstjóra
1

þar sem Moodle verkefnin verða ekki aftur aðgengileg skal færa réttu lausnirnar í vinnubókina áður en
fresturinn er runninn út. Námsleiðbeiningar og skjöl m. orðaforða verða aðgengileg fram að prófdegi.
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