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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Áfangaheiti KMN 101
Kennsluáætlun haustönn 2013

Marína Sigurgeirsdóttir

Sk.st. MAR

Áfangalýsing:
Í áfanganum kynnast nemendur námsleiðum í matvæla og veitingagreinum og fá fræðslu um kröfur
atvinnulífs til nema á sviðinu. Lögð verði áhersla á að styrkja samkennd nemenda og að efla
tjáningarhæfni þeirra og sjálfstraust í að setja fram eigin skoðanir og kenningar um margvísleg málefni
og rökræða þær sín á milli. Verkefni áfangans er að fjalla um störf og starfsmöguleika nemenda í
matvæla- og framreiðslugreinum. Fjallað verður um einkenni starfa á sviðinu, starfsmöguleika,
samvinnu skóla og vinnustaða í námi og kennslu .

Markmið: Að nemendur kynnist og fræðist um nám og störf í matvælagreinum.
Námsgögn: : Lesefni og verkefni sem unnin eru af kennara og afhendast í
kennslustundum. Nemandi haldi utan um öll gögn og skrifi dagbók.

Áætlun um yfirferð:
Vika

Námsefni (bóklegur hluti)

Verkefni

35

Kynning á áfanganum, umræða um námsval, kröfur til
nemenda í námi og vinnu og skyldur vinnuveitenda.

Hópverkefni

36

Kynning á áfanganum og grunnnáminu í VMA
Grunnmatreiðslu og bakstursaðferðir
Hvað er matseðill.

Skrifa smá greinargerð um
eigin markmið. Hvert stefni
ég?

37

Hvað er samningsbundið iðnám?

Skrifið í dagbókina ykkar
eigin skilning á efni
dagsins.

38

Kynning á námi og störfum matreiðslumanna
Myndband: Kennsluefni á myndrænuformi

39-40

Kynning á námi og störfum, kjötiðnaðarmanna, matartækna
og bakara

41

Kynning á námi framreiðslumanna

42

Matseðlar, matseðlafræði. Hvernig notum við matseðil?

43

Íslenskt eldhús
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.
Útbúa matseðil
Verkefni/dagbókarskrif
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Heimsókn í Norðlenska kjötvinnsla og slátrun

Verkefni/dagbókarskrif

45

Vinnustaðanám umfjöllun

Vinna með gátlista

46

Matur og menning annarra þjóða, myndband

Námsmat
Skila verkefnamöppu í
síðasta lagi 12. nóvember

47

Sjálfsmat í tengslum við VÞS 106

48

Lokauppgjör áfangans

Verkefni: :

Öllum verkefnum safnað í verkefnamöppu og skilað í lok annar, gildir sem

hluti af einkunn ásamt mætingu og þátttöku í kennslustundum

Námsmat og vægi námsþátta:
Námsmat

Lýsing

Vægi

Skriflegt

Verkefnamappa sem inniheldur öll verkefni á önninni og
einnig dagbók nemandans fyrir áfangann.

50 %

Frammistaða á önn

Mæting og ástundun og þátttaka í umræðum og
verkefnavinnu

50 %

Dagsetning:
___________________________
_______________________________
Undirritun kennara
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Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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