SAMFÉLAGSGREINAR

8. bekkur samfélagsgreinar
Kennarar: Pjetur Stefánsson

Lýsing
Samfélagsgreinar samanstanda af sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði og trúarbragðafræði. Í lotunni er m.a. lögð áhersla á að
efla skilning nemenda á umhverfi, menningu, auðlindum og sögu. Hæfniviðmið samfélagsgreina tengjast grunnþáttum
menntunar og er skipt í þrjá flokka, þ.e. reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Unnið verður eftir hæfniviðmiðum fyrir 8.10. bekk í aðalnámskrá grunnskóla, 2013. Á grundvelli þeirra hæfniviðmiða eru kennsluaðferðir, námsefni og matsaðferðir
valdar.

Markmið
Nemandinn fær tilfinningu fyrir menningarlegri fjölbreytni með tilliti til staðarvals byggðar í heimsálfum jarðarinnar.

Námsefni
Landafræði: Um víða veröld - Heimsálfur.

Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar nemenda og kennara, glósugerð, umræður, leitarnám, para- og hópverkefni,

Námsmat
Símat: Virkni í tímum, verkefnavinna, samvinna.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Samfélagsgreinar fyrir 8.-10. bekk


Hæfnieinkunn (A-D)

Samfélagsgreinar fyrir 8.-10. bekk - Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemenda til
að skilja veruleikann


Sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, félagslegu
réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs.



Greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum.



Sýnt fram á skilning á heimabyggð sinni og útskýrt samhengi hennar við umhverfi, sögu, menningu, listir, félagsstarf
og atvinnulíf.



Fengist við og greint viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og tengjast spurningum um merkingu og
tilgang lífsins.



Sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf.



Greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annars konar myndum.

Samfélagsgreinar fyrir 8.-10. bekk - Hugarheimur- Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum sér og
öðrum


Hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs sín og annarra, útskýrt hvernig sjálfsmynd hans mótast af umhverfi og
búsetu, stjórnmálum og félagslegum aðstæðum, sögu og menningu, trúar- og lífsviðhorfum.



Sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði.



Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum.



Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og útskýrt fyrir öðru fólki mikilvægi þess.

Samfélagsgreinar fyrir 8.-10. bekk - Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl
sín við aðra


Tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu.



Útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, borið virðingu fyrir frelsi fólks til
mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta.



Sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum samskiptum og samstarfi við ólíka einstaklinga.
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Vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og réttsýnan hátt.
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