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Kennarar:

Guðni Guðjónsson

Skóli:

Meistaraskólinn

Skólastjóri:

Ragnhildur Guðjónsdóttir

Áfangalýsing:
MKEN4MS05AA

Áfangaheiti :

Kennsla og leiðsögn

Nemandinn þekki námskröfur og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni og viti hvernig
skóli og fyrirtæki þurfa að vinna saman að menntun einstaklingsins. Þekki réttindi og skyldur
iðnmeistara og iðnnema á náms- og starfsþjálfunarsamningi. Viti hvernig meistari geti búið iðnnema
æskileg skilyrði til náms og þroska í fyrirtækinu og kunni aðferðir til að miðla þekkingu og annast
handleiðslu í samræmi við námsþarfir nemans og námskröfur iðngreinarinnar. Þekki helstu aðferðir
kennslufræði og námsmats og geti skipulagt endurmenntun í samræmi við þarfir fyrirtækis.
ákvæðum laga og reglugerða er varða iðnmenntun á Íslandi.

Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vægi

Kröfur og reglur 
um iðnnán.

Greining á ákvæðum námssamninga iðnnema um réttindi og
skyldur iðnmeistara og iðnnema. Einnig námskröfum og
uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein,samkvæmt
aðalnámskrá.

15%

Kennsluaðferðir 

Viðurkendum algengum aðferðum við fræðslu og þjálfun ólíkra
einstaklingaog helstu kenningum um nám, kennslu og félagsleg
samskipti.

20%

Gerð er könnun í seinni staðarlotu og gildir hún 5 % af lokaeinkun

5%

Unnið með Gæðakerfi og handbækur þar sem metin er
þekkingarþörf fyrirtækis og þekkingu starfsmanna. Halda skrá
um frammistöðu iðnnema á skipulegan hátt.

25%

Kannanir




Greininga og
þjálfunaráættlun
miðað við þarfir
fyritækis og reglur

um hæfni.
Unnið með
Gæðahandbók.
Lokaverkefni



Hvernig beiting gæðakerfi til að skipuleggja þjálfun í einstökum
þáttum, velja viðeigandi aðferðir við leiðsögn og mat og beita
þeim. Einnig greina færnikröfur starfa og einstakra verkþátta í
iðngrein sinni og setja fram markmið.
Nemandinn sýnir getu sína til að setja fram einföld markmið fyrir
tiltekinn þjálfunarþátt í iðngrein sinni. Velja viðeigandi aðferðir við
þjálfun og mat á frammistöðu. Hann skal skipuleggja afmarkað 
þjálfunarferli
Samtals:
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Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.

Fyrri lota verður 17.01
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Áætlun:
Tímabil
Vika

2

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.
06.01.-12.01.

3
13.01.-19.01.

Kynning á verkefnum og námsefni

Opnað fyrir verkefni
Verkefni lögð fyrir

Fyrri lota verður 17.01 og hefst
kl.10:45 í salnum á Háteigsvegi

Farið verður yfir skipulag
náms, einnig veður farið
yfir efni fyrstu verkefna.
Verkefni 1 Greindar helstu
reglur sem um iðnnám
gilda

Vægi
matshl.
%

4

20.01.-26.01.

Kröfur og reglur um iðnnám. Unnið með
reglugerðir er varða kröfur um iðnnám

5

27.01.-02.02.

Litróf kennsluaðferðanna, að mörgu er
að hyggja eftir Ingvar Sig.

Skil Verkefni 1
Unnið með efni frá
kennara og gögn
fagfélaga.

6

03.02.-09.02.

Litróf kennsluaðferðanna og Að mörgu
er að hyggja eftir Ingvar sig.

Verkefni 2
Unnið með efni frá
kennara og gögn
fagfélaga.

7

10.02.-16.02.

Kennsluaðferðir, Litróf
kennsluaðferðanna, Ingvar Sig, innlögn
frá kennara á neti.

Verkefni 2 innlögn frá
kennara á neti.

8

17.02.-23.02.

Unnið með skjöl í gæðakerfi, unnið með
gögn frá kennara

Verkefni 2 Skil
Settar fram áætlanir um
þjálfunarþörf o.þ.h

9

24.02.-02.03.

Unnið með skjöl í gæðakerfi, unnið með
gögn frá kennara

Verkefni 3

10

03.03.-09.03.

Lota 3-15 mars
Gögn frá kennanra

Lotukönnun og verkefni í
lotu

5%

25%

11

10.03.-16.03.

Lota 3-15 Mars
og þjálfunaráætlun

12

17.03.-23.03.

Verkefnaskil verkefni 3

Verkefni 3 Skil

13

24.03.-30.03.

Unnið í verkefni 4

Efni frá kennara

14

31.03.-06.04.

Unnið í verkefni 4

Efni frá kennara

15

07.04.-13.04.

Unnið í verkefni 4

Efni frá kennara

16

14.04.-20.04.

Unnið í verkefni 4

Efni frá kennara

17

21.04.-27.04.

18

28.04.-04.05.

Verkefni 4 Lokaskiladagur, með
uppáskrift.
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Lokaverkefni
Skil

15%

20%

35%
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Yfirferð og lokaskil

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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