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Kennari Guðjón Eyjólfsson Sk.st. GUE

Áfangalýsing: Kynning á þroskasálfræði, hugtökum hennar og helstu álitamálum, t.d. hlut erfða 

og umhverfis í mannlegum eiginleikum. Helstu kenningar um þessi efni kynnt. Fjallað um alhliða 

þroskaferil frá getnaði til gelgjuskeiðs, einkum líkams- og hreyfiþroska,vitsmunaþroska, persónuleika- 

og málþroska. Áhersla er lögð á umfjöllun um

 eðlilegan þroska og einnig eru frávik og orsakir þeirra lítillega kynntar fyrir nemendum. Ýmis vandamál 

barna og unglinga verða tekin til skoðunar.

Markmið: Að nemendur kynnist helstu þáttum þroskasálfræði, fræðist um þroska,þroskafrávik og 

sálræn vandamál. Lögð er áhersla að æfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum.

Námsgögn: Þroskasálfræði. Lengi býr að fyrstu gerð.

Höfundur: Aldís Unnur Guðmundsdóttir

Útgefandi : Mál og Menning Reykjavík, 2007.

Ljósrit , vefsíður og annað efni sem kennari bendir á.

Áætlun um yfirferð:

Vika 34: Kynning á áfanga.

Vika 35-36: 2.Kafli: Frumkvöðlar og rannsóknir

Vika 37: 3. kafli: Fósturþroski og kynjamunur Verkefni/próf

 Vika 38-39: 4.kafli: Greind og vitsmunir. Verkefni

Vika 40. vika: 6.kafli Verkefni

Vika 41-42: 7. kafli : Félagsmótun Verkefni/ próf

Vika 43-44: 8.kafli: Geðtengsl Verkefni

Vika 45: Nemendafyrirlestrar.

Vika 46-47 9.kafli: Geðræn vandamál barna Verkefni /próf

Vika 48: Sjúkarapróf og uppgjör áfangans.

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 30/08/2011



Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 07
Dags.: 08.04.2010
Höfundur: GLÁ SÁL203

Kennsluáætlun: Haust 2011
Samþykkt: HJS
Síða 2 af 2

Námsmat og vægi námsþátta:

Þetta er símatsáfángi án lokaprófs

Fjögur kaflapróf sem gilda 50%.

Allir verða að taka öll prófin, ef nemendur eru veikir verða þeir að tilkynna það.

Ýmis tímaverkefni sem gilda 25 %

Nemendafyrirlestrar sem gilda 15%

Mæting sem gildir 10%.

Eftirfand reglur gilda um einkun fyrir mætingu

98%- 100% einkun 10

95-97,9%  einkun 9

92-94,9%  eink. 8

89-91,9 % eink. 7

85-88,9 % eink. 6

81-84,9 % eink. 5

75-79,9 % eink. 4

Minni en 75 %  eink. 0

Eftir að kennari hefur farið yfir verfkefni og skilað þeim til nemenda er of seint að skila 

verkefninu.

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. 

Með fyrirvara um breytingar.

Dagsetning: 

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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