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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Saga 203 - Fjarnám
Kennsluáætlun – Vorönn 2014

Þorsteinn Krüger

Sk.st.

ÞOK

Áfangalýsing:
Þessi áfangi spannar það skeið í sögu Evrópu og Íslands sem kennt hefur verið við
nútíma, frá frönsku byltingunni til líðandi stundar. Þetta eru tímar tæknibreytinga,
hugsjóna og hagsmuna sem hafa leitt til kjarabóta, velmegunar og menningarauka en
einnig stórstyrjalda og eyðingar á 20. öld. Í áfanganum verða teknir til umfjöllunar
nokkrir valdir efnisflokkar, t.d. hversdagslíf og hugmyndastefnur á 19. öld, tilraunir
manna til að breyta heiminum og lífsskilyrðum sínum á sviði hugsunar, menningar,
stjórnmála og félagasamtaka,
Markmið:
Að nemendur öðlist skilning á því hvernig þessi viðleitni sem og ýmsar tækninýjungar
hafa auðgað og bætt mannlífið en jafnframt skapað nýjan vanda, þ.á.m.
Heimsstyrjaldir 20. aldar en einnig velferðarríki nútímans. Einnig er lögð áhersla á að
þjálfa nemendur í heimildarýni af ýmsu tagi. Námsmat byggist á skriflegum prófum og
verkefnum.
Námsgögn:
Gunnar Karlsson og Sigurður Ragnarsson: Nýir tímar. Saga Íslands og umheimsins
frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta. Mál og menning. Reykjavík 2006
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Áætlun um yfirferð:
Vika

Námsefni

Verkefni

5. - 7. vika

Draumur um betra líf. Kaflar 1 til 9

Skilaverkefni

8. - 10. vika

Nýir hugmyndastraumar á Íslandi. Kaflar 1
til 14

Skilaverkefni

11. - 12. vika

Tækninýjungar til góðs og ills. Kaflar 1 til 12 Skilaverkefni

13. - 16. vika

Átök á heimsvísu. Kaflar 1 til 16

Skilaverkefni

17. - 18. vika

Velferð í deiglu. Kaflar 1 til 8

Skilaverkefni

Með vikunr. Er átt við almanaksárið, 5.
vikan er 1. vikan í fjarnáminu

Námsmat og vægi námsþátta:
Tegund

Annarpróf

Lýsing

Vægi

Skriflegt lokapróf úr öllu lesefninu

50%

Skilaverkef Fimm skilaverkefni úr öllum hlutum bókarinnar. Hvert
ni
verkefni gildir 10%

50%

Ýmis verkefni verða lögð fyrir, þau eru ekki öll
skilaverkefni, en það verður sérstaklega tekið fram
þegar um skilaverkefni er að ræða.

Moodle – kennsluvefurinn er notaður í þessum áfanga, þangað fara inn öll verkefni, glærur og
ýmsar leiðbeiningar og tilkynningar frá kennara. Með óskum um gott gengi og samstarf.
Netfang: Kruger@vma.is

Dagsetning:
___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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