Námsáætlun
Saga2ms05 fjarnám vorönn 2021

Kennari: Hilmar Þór Sigurjónsson – hilmarsig@fg.is

Markmið:
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

•
•
•
•

helstu einkennum fornmenningar og menningu Rómverja og Grikkja
tilurð nútímans, þjóðríkjamyndunum og mótun Vesturlanda
heimsyfirráðum Evrópu, nýlendustefnu og iðnbyltingu
Fyrri og seinni heimsstyrjöld

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

•
•
•
•
•

vinna með frumtexta
vinna með ritaðar heimildir á skipulagðan hátt
nota APA kerfið
greina sögulega þróun og samhengi hennar
miðla sögulegri þekkingu

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

•
•
•
•

bera saman, finna tengsl, einfalda og draga ályktanir af sögulegum atburðum og þróun
vinna sjálfstætt og setja fram sögulegar greiningar
vinna skipulega með sögulegan texta og setja fram á rökrænan hátt
meta gæði heimilda

Kennslugögn:

Nýir tímar. Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til
árþúsundamóta eftir Gunnar Karlsson og Sigurð Ragnarsson.
Að auki verður til umfjöllunar margvíslegt ítarefni undir efni á Innu; Vísindavefurinn, bókin Fornir
tímar,

03.11 2020

Vika

Yfirferð

Lespróf

01. 08-12.
mars

Grikkland
og grískt
lýðræði

Lespróf 1
Grikkland
Fornir tímar bls.
30-40, 50-58 og
vísindavefurinn

02. 15.-19
mars

Róm og
rómverskt
lýðræði

Lespróf 2
Róm
Fornir tímar 5870 og
vísindavefurinn

03. 22.-26.
mars

Byltingar
og
breytingar

Nearpod
verkefni / kynning

Netverkefni/
hlutapróf

Nearpod Grikkland

Ritun 1

02. 1.-5.
mars

Námsmatsdagur
19. mars

Nearpod Róm 1 og 2

Nearpod brú milli alda

Hlutapróf 1

29. mars6. apríl

04. 07.-09.
apríl

05. 12.-16.
apríl

06. 19.-23.
apríl

Miðannarmat

Páskafrí

Byltingar
og
breytingar

Fyrri
heimsstyrj
öldin og
kreppan

Lespróf 3
Byltingar
Fornir tímar 36066
Nýir tímar 10-39
og 141-162 og
vísindavefurinn
Lespróf 4
Fyrra stríð og
kreppan
Nýir tímar 201218, 185-191 og
vísindavefurinn

Nearpod byltingar

Seinni
heimsstyrj
öldin

08. 03-07.
maí

Seinni
heimsstyrj
öldin

09. 10.-14.
maí

Seinni
heimsstyrj
öldin

Lespróf 5
Seinni
heimsstyrjöldin
Nýir tímar 221251 og
vísindavefurinn

Ritun 2

Miðannarmat

Hlutapróf 2

Sumardagurinn
fyrsti 22. apríl

Nearpod fyrri
heimsstyrjöldin
Kynning 1

Fyrri
heimsstyrj
öldin og
kreppan

07. 26.-30.
apríl

Nearpod seinni
heimsstyrjöldin

Námsmatsdagur
28. apríl

Ritun 3

Kynning 2

10. 17.-18.
maí

Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí.
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Úrsagnareindagi
9. mars.

Uppstigningardag
ur13. maí

Námsmat:
Lespróf (5)
Ritun (3)
Kynning (2)
Nearpod (8)
Hlutapróf (2)
Lokaverkefni

10%
21%
20%
12%
12%
25%

Til að ná áfanganum þarf nemandi að fá a.m.k. 4,5 í lokaverkefni áfangans og a.m.k. 5,0 í lokaeinkunn
Lokaverkefni verður tekið á prófadögum 19.-20. maí á staðnum
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