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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Sálfræði 103
Kennsluáætlun vorönn 2010

Eydís Herborg Kristjánsdóttir

Sk.st. EYD

Áfangalýsing:
Almenn sálfræði er einskonar 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 minnistæki. Eftir því sem færi gefst verða
rædd ýmis viðfangsefni og vandamál daglegs lífs.

Markmið:
Eru að nemendur öðlist skilning á sögu og mikilvægi sálfræðinnar út frá daglegu lífi og sem
fræðigreinar. Nemendur þurfa að geta þekkt helstu stefnur innan sálfræðinnar, helstu
fræðimenn greinarinnar, geta þekkt mismunandi tegundir minnis, geta greint á milli
mismunandi skilyrðinga innan námssálfræði, gert grein fyrir rannsóknaraðferðum innan
sálfræðinnar og kunnað skil á hugtakinu sjálfsmynd og samskiptum.

Námsgögn:
Bækur: Kristján Guðmundsson og Lilja Ósk Úlfarsdóttir: Inngangur að sálfræði
Ljósrit, vefsíður og annað efni sem kennari bendir á.

Áætlun um yfirferð:
3.- 10. janúar Kynning á áfanga
11.- 17. janúar Kafli 1
Skil á verkefni 1 í verkefnabók 18. janúar
18. – 24. janúar Kafli 2
25.- 30. janúar Kafli 2- Próf 1 úr köflum 1 og 2 (5%),
Skil á verkefni 2 í verkefnabók 31. janúar
31. janúar- 6. febrúar Kafli 3
7. – 13. febrúar Kafli 3- Próf 2 (5%),
Skil á verkefni 3 í verkefnabók 14. febrúar
14.- 20. febrúar Kafli 4
Skil á heimaverkefni 1 (finna grein tengda sálfræði, gildir 5%) 21. febrúar
21. – 27. febrúar Kafli 4- Próf 3 (5%),
Skil á verkefni 4 í verkefnabók 28. febrúar
28. febrúar- 6. mars Kafli 5
7.- 13. mars Kafli 5- Próf 4 (5%),
Skil á verkefni 5 í verkefnabók 14. mars
14.- 20. mars Kafli 6
21.- 27. mars Kafli 6- Skil á verkefni 6 í verkefnabók 9. apríl
28. mars- 3. apríl PÁSKAFRÍ 27. Mars – 6. apríl
4.- 10. apríl Klárum kafla 6,
11.- 17. apríl Próf 5 úr kafla 6.
Unnið í heimaverkefni 2.
Skil á heimaverkefni 2 (rannsóknarverkefni sem gildir 10%) 15. apríl
18.- 24. apríl Valinn hluti af kafla 7 tekinn fyrir. Upprifjun fyrir lokapróf
25.- 1. maí Upprifjun fyrir lokapróf. Seinasti kennsludagur líklega 30. apríl
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Verkefni:
Verkefnabækur, tímaverkefni, 10% verkefni, 5% verkefni og 5 kaflapróf (krossapróf).
Námsmat og vægi námsþátta:
Námsmat skiptist í tvennt:
Vetrareinkunn (60%) þar af:
Verkefnin í verkefnabókinni (6 talsins) 20%
5 kaflapróf 25% (5% hvert próf)
Heimaverkefni 1 þar sem finna á grein tengda sálfræði 5%
Heimaverkefni 2- Rannsóknarverkefni 10%
Lokapróf (40%)
Annað:
Til þess að standast áfangann verður nemandi að ná að minnsta kosti 5 í lokaeinkunn
(vetrareinkunn og lokapróf samanlagt).
Athugið að notkun tölvubúnaðar er bönnuð í tímum nema hann sé notaður til náms. Brot á
þessari reglu getur leitt til brottreksturs úr tíma.
Ef nemandi getur ekki skilað verkefni á réttum tíma skal hann hafa samband við kennara
áður en skiladagur viðkomandi verkefnis er. Dregið er frá einkunn fyrir hvern þann dag sem
það dregst að skila verkefninu. 7 dögum eftir verkefnaskil tekur kennari ekki við viðkomandi
verkefni nema um annað sé samið.
Netfang mitt er eydis@vma.is
Með fyrirvara um breytingar,

Eydís Herborg Kristjánsdóttir
Dagsetning:
___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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