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Kennari
Guðjón Eyjólfsson

Sk.st.
GUE

Áfangalýsing:  
Áfanginn er kynning á sálfræðinni sem vísindagrein, sögu hennar

og viðfangsefnum. Kynntar verða helstu stefnur, frumkvöðlar innan greinarinnar og
þær rannsóknaraðferðir sem notaðar eru. Farið verður í námssálfræði þar sem
kynntar eru viðbragðsskilyrðingar, virkar skilyrðingar og hugrænt nám. Einnig verður
fjallað ýtarlega um minni og tekin fyrir þrískipting þess og mismunandi minnistækni.
Eftir því sem færi gefst verða rædd ýmis viðfangsefni og vandamál daglegs lífs.

Markmið:   
Að nemendur öðlist skilning á sögu og mikilvægi sálfræði út frá daglegu lifi og 

sem fræðigrein. Að nemendur læri að þekkja helstu stefnur sálfræði, helstu 
fræðimenn greinarinnar, geti þekkt mismunandi tegundir minnis, geti greint á milli 
mismunandi skilyrðinga innan námssálarfræði og kunni skil á helstu 
rannsóknaraðferðum sem notaðar eru í sálfræði.

Námsgögn:  Inngangur að sálfræði.
Höfundar:  Kristján Guðmundsson og Lilja Ósk Úlfarsdóttir.
Ûtgefandi:  JPV Reykjavík 2008.

Ljósrit, vefsíður og annað efni sem kennari bendir á. 

Áætlun um yfirferð, birt með fyrirvara um breytingar 

  
Vika 35 : 1. kafli - Hvað er sálfræði
Vika 36 : 2. kafli -  Þróun greinarinnar. 
- Próf úr kafla 1 og 2
Vika 37 : 3. kafli - Stefnur í sálfræði.  Verkefni
Vika 38 : 4. kafli -  Námssálarfræði.   
Vika 39 : 4. kafli - Námssálarfræði  Skil á einstaklingsverkefni(10%)
Vika 40 : 4. Kafli - Námssálarfræði  
- Próf úr kafla 3 og 4  (Moodlepróf)
Vika 41 : Verkefnavinna
Vika 42 : 5. Kafli - Hugræn sálfræði. Skil á heimildaverkefni(15%)
Vika 43: 5. Kafli - Hugræn sálfræði. 
Vika 44 : 6. Kafli - Rannsóknir í sálfræði.Verkefni 
Vika 45 : 6. Kafli - Rannsóknir í sálfræðinni. 
 - Próf úr kafla 5 og 6.
Vika 46 : 7. Kafli - Sjálfsmynd og samskipti  
Vika 47 : 7. Kafli - Sjálfsmynd og samskipti.
 - Próf úr kafla 7
Vika 48 : Verkefnavinna og sjúkrapróf.
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Námsmat og verkefnaskil Vægi

Kaflapróf 37,5 %

Moodlepróf 12,5%

Einstaklingsverkefni 10%

Ýmis verkefni 30%

Mæting og ástundun 10%

* Allir verða að taka öll prófin, sé nemandi veikur á prófdegi, ber honum að tilkynna 
það á skrifstofu. Þeir taka sjúkrapróf sem verða auglýst sérstaklega. 

Eftir að kennari hefur farið yfir verkefni og skilað þeim til nemenda, er of 
seint fyrir aðra nemendur að skila verkefnum.
Ath: Ætlast er til að nemandi taki þátt í því starfi sem fram fer í tímum, mæti
með kennslubók og fari eftir fyrirmælum kennara. Getur það leitt til þess að
honum verði vísað úr tíma ef það er ekki gert.
 - Öll tölvunoktun sem ekki tengist náminu beint er bönnuð í tímum. 
- Símar skulu vera án hljóðs, eða slökkt á þeim og þeir ekki upp á  
            
Dagsetning : 20/8 2014

________________________________
                                                             kennari

  -
____________________________________________ Undirritun brautarstj., fagstj. eða staðgengils:
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