
Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 08
Dags.: 30.08 2011
Höfundur: HRS Þýs403

Kennsluáætlun vorannar 2012
Samþykkt:SHJ
Síða 1 af 2

Kennari Wolfgang Frosti Sahr Sk.st. WFS

Áfangalýsing: Kaflar 6-11 les- og vinnubókar teknir fyrir á 17 kennsluvikum. Fjallað verður um menningu í 
þýskumælandi löndum, skólagöngu og (menningar)sögu sem og samhengi skiptingar Þýskalands og 
endursameiningar. 

Áhersla í auknu mæli lögð á munnlega tjáningu. Gömul málfræðiatriði verða rifjuð upp og ný málfræðiatriði 
kynnt vel í tímum. Þar með er annars vegar áhersla lögð á að gera nemendum  kleift að dýpka og bæta við 
málfræðikunnáttuna sína. Hins vegar er áriðandi að nemendur sýni sjálfstæði og vinnusemi í að tileinka sér orðaforða 
heima. 
 Munnlega prófið í áfangalok krefst þess að nemendur hafi tileinkað sér efni “Kein Schnaps für Tamara” og 
séu færir að tjá sig um það á sjálfstæðan máta.

Markmið: Í þessum áfanga er lokið við yfirferð helstu málfræðiatriða í þýsku sem og uppbyggingu orðaforða. 
Áfanginn gerir nemendum kleift að halda áfram þýskunámið m.t.t. fagorðaforða og sérstakra viðfangsefna á eigin 
spýtur. 

Eftir þennan áfanga eiga nemendur auk atriða úr undangengnum áföngum að hafa náð tökum á
- þolmynd
- viðtengingarhætti þátíðar
- tilvísunarfornöfnum

Námsgögn: Þýska fyrir þig II (lesbók, vinnubók, málfræði). Reykjavík: M&M, 2001
Martin, H.J.: Kein Schnaps für Tamara. Danmörk: Grafisk Forlag
Steinar Matthíasson (orðabók ) Reykjavík: IÐNÚ, 2004
Ítarefni þýs403 Akureyri: Skrifstofa VMA 2012

Námsmat og vægi námsþátta:  Lokaprófslaus áfangi. Allt námsmat fer fram á önninni. 

1. 25% stöðupróf  I 
25% stöðupróf  II 

2. 10% kynningarverkefni 
3. 10% próf úr kynningarverkefnum 
4. 20% munnlegt próf 
5. 10% vinnueinkunn 

Verkefni: 1. Stöðupróf: Lestextar og málnotkun í samræmi við yfirferðina í lesbók, vinnubók og 
ítarefni. Missi nem. af stöðuprófi I bætast viðfangsefni við stöðupróf II, sem öðlast þá 50% 
vægi og lengist samsvarandi. Notkun oðabóka er leyfileg í báðum prófum. 
Missi nem. af stpr. II verður sjúkrapróf  haldið á próftíma.

2. Kynningarverkefni: Nem. undirbúa í þriggja manna hópum 10 mínútna (glæru)sýningu þar 
sem viðfangsefni um þýskumælandi lönd eru kynnt fyrir bekknum. Áhersla er lögð á jafnan 
þátt flytjenda. Við kynningu má eingöngu styðjast við stikkorð.

3. Að lokinni yfirferð kynningarverkefna er lagt próf fyrir bekkinn sem tekur á 
atriðunum sem kynnt voru til sögunnar.

4. Munnlegt próf: Lestur, spurningar og þemu um skáldsöguna “Kein Schnaps...” 
5. Kennari fylgist með gerð heimaverkefna og þátttöku í tímum, fer yfir ítarefni 

nemandans án frekari auglýsingar og gefur vinnueinkunn í samræmi við niðurstöðurnar.
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Áætlun um yfirferð:

vika dags. atburðir kennsluefni: kaflar námsmat

1 6.jan. 1. kennsludagur

2 9.jan.-13.jan. 6

3 16.jan-20.jan.  6

4 23.jan-27.jan 7

5 30.jan.-3.feb. 7

6 6.feb.-10.feb. 8

7 13.feb.-17.feb 8  

8 20.feb-22.feb. frí fim. & fös. kynningar stpr 1 / kynningar 

9 27.feb.-2.mars Tamara 1 kynningarpróf 

10 5.mars-9.mars Tamara 2

11 12.mars-16.mars Tamara 3

12 19. mars-23.mars opnir d. þri. & mið. Tamara 4

13 26.mars-30.mars Ω f. páskafrí 9 munnlegt próf 

15 11.apr.-13.apr. kennsla frá mið. 9 & 10

16 16.apr.-20.apr. fim. sumard.fyrsti 10

17 23.apr.-27.apr. 10 & 11 stpr 2

mutatis mutandis

Ábending: Mætingarskylda í áfanganum er 80% - lakari mæting jafngildir úrsögn úr áfanganum. Notkun 
fartölva  er  ekki  heimil.  Nemendum er  bent  á  skólareglurnar  VMA.  Endurtekin  mæting  án  viðhlítandi 
námsgagna varðar brottrekstur úr tíma. 

Dagsetning: 4.1.2012

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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