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Fjölbrautaskóli Suðurlands

Kennsluáætlun – Haustönn 2016

Kennari/ar: Lárus Bragason, Tómas Davíð Ibsen Tómasson
Skammstöfun: LB, TDT

Áfangalýsing: Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:
Völdum þáttum úr sögu mannkyns á fornöld og fram yfir miðaldir.
Algengum hugtökum sem höfð eru um fyrirbæri sögunnar
Tegundum heimilda og helstu vinnubrögðum við heimildaleit og heimildanotkun
Tengslum fortíðar og nútíðar
Nemandi skal hafa öðlast leikni i að:
Lesa einfalda sagnfræðilega texta á íslensku
Tengja samtíðaratburði við það sem áður hefur gerst
Nota a.m.k. tvær gerðir heimilda við verkefnavinnu
Taka saman skriflega stutta umfjöllun um afmarkað sögulegt efni og kynna fyrir jafningjum
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
Setja sjálfan sig í samhengi sögunnar sem þátttakandi og skoðandi
Geta sett sig í spor fólks á ýmsum tímum
Geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðum meðal jafningja um sagnfræðileg efni sem
tekin eru fyrir í áfanganum.
Til grundvallar liggja eftirfarandi efnisflokkar:






Notkun og öflun heimilda.
Upphaf vestrænar menningar
Fornir menningarheimar
Miðaldir
Endurreisn/landafundir/siðskipti (skoðaðar helstu breytingar sem urðu í heiminum um
1500)

Markvisst er unnið að því að kynna fyrir nemendum mismunandi tegundir heimilda og þjálfa
þá í notkun þeirra og einfaldri framsetningu efnis. Lögð er áhersla á að sýna fram á hvernig
sagan birtist nemendum í nútímanum.
Yfirferð

Vika 1
Landbúnaðarbyltingin.
Fljótsdalamenningar

Vika 2
Fljótsdalamenningar tækni og trú
Egyptaland

Vika 3
Upphaf grískrar menningar.
Grikkland stjórnhættir.

Vika 4
Skilaverkefni 1 – Tækninýjungar í Súmer og Egyptalandi
Goðaheimur heimspekingar og listir.
Afmæli FSu á þriðjudeginum 13. september

Vika 5
Grikkir Makedóníumenn.
Rómaveldi verður til.

Vika 6
Róm á lyðveldistíma, líf og lifnaðahættir Rómverja.
Skilaverkefni 2 – Daglegt líf í Róm

Vika 7
Rómaveldi á keisaratíma.
Próf 1

Vika 8
Hópverkefni um Menningarheima utan Evrópu

Vika 9
Upphaf kristinnar kirkju (Kirkjan og páfaveldi – Þættir úr Vestrænni menningu)
Þjóðflutningarnir og Islam (Þættir úr Vestrænni menningu)

Vika 10
Lénsskipulag og krossferðir (Þættir úr Vestrænni menningu)
Endurreisn húmanismi.

Vika 11
Landafundir Vísindabylting.
Míkróverkefni - Landafundir

Vika 13
Próf 2

Vika 14
Munnlegt próf – valið efni úr námsefninu í bland við nýtt efni

Vika 15
Skrap

Markmið:
Skv. námskrá.

Námsefni:
Kennslubók: Fornir tímar. Verkefni og glærur á Moodle auk ítarefnis frá kennara.

Sérreglur áfangans: Ætlast er til að nemendur skili verkefnum á þeim tíma sem þeim er
ætlaður. Litið er á vanskil verkefna sem yfirlýsingu um að nemandinn ætli ekki að gera
verkefnið. Ef verkefni koma eftir settan skiladag lækkar einkunn fyrir þau um tvö stig fyrir

hvern dag sem líður. Nemendur fæddir 1994 og fyrr geta samið við kennara um þátttöku og
viðveru. Sama getur gilt um fólk með opin vottorð.

Námsmat:
Námsmat
Próf

Lýsing
Hlutapróf yfir önnina.

Vægi
20%

Skilamappa

Spurningar og verkefni upp úr bókinni

30%

Verkefni

Skilaverkefni

10%

Hópverkefni

Nemendur kynna sér afmarkað efni

20%

Munnlegt próf

Einstaklingspróf

10%

Flipp

Flipp

10%

Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar.

Selfossi 16. ágúst 2016.
Lárus Bragason og Tómas Davíð Ibsen Tómasson

