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Lýsing:
Lesið úr fjórum fræðslubókum varðandi þrenn þemu:
 Sorg og sorgarúrvinnslu
 Meðvirkni, einkenni og afleiðingar
 Einelti og ofbeldi, einkenni og afleiðingar
Einn fyrirlestur verður haldinn um hvert efni, þá verða verkefni unnin í hópum og þau kynnt í
stofu að öllum viðstöddum.
Í tólf samræðutímum á opinni línu á netinu munu nemendur frá óundirbúnar spurningar
uppúr námsefni og hvert og eitt sendir inn svör sín.
Nemendur munu skila þremur skriflegum verkefnum.

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Nemendur skulu bæta við þekkingu sína á helst hugtökum er tengjast sorg og
sorgarviðbrögðum, einkennum og afleiðingum eineltis og annars ofbeldis og helstu
einkennum og afleiðingum meðvirkni í samskiptum.
Þeir skulu öðlast leikni í að ræða þessi málefni og vera fær um að tjá sig með tilvísun til
almennrar þekkingar.
Þá skulu þeir hafa öðlast hæfni til að vera óttalausir í samskiptum við syrgjendur og
þolendur sem þeir mæta í starfsumhverfi sínu. Þeir skulu vera færir um að sýna ókunnugu
fólki á vinnustað sínum ómeðvirkra samlíðun um leið og þau eiga að geta bent á raunhæf
bjargráð í samfélaginu.

Námsmat:
Þátttaka og virkni (+mæting) í tímum 30%
Önnur verkefni 10%
Þrjú skriflegt verkefni 60%
Ekki er gert ráð fyrir því að nemendur geti fengið frí þessi þrjú sinn sem hópurinn kemur
saman í loturnar. Ef nemandi getur ekki mætt í umræðutíma verður hann að hafa samband
við kennara fyrir tímann sem fær honum þá verkefni að leysa sem vegur á móti.
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Námsgögn:
Eftirfarandi bækur verða mest nýttar:
1. Guðfinnu Eydal, Anna Ingólfsdóttir og Jóna Hrönn Bolladóttir, Makalaust líf, útgáfan
Sögur, 2011.
2. Karl Sigurbjörnsson, Til þín sem átt um sárt að binda, Skálholtsútgáfan, 1993.
3. Pia Mellody, Meðvirkni - orsakir, einkenni, úrræði, Vaka Helgafell, 2015.
4. Guðjón Ólafsson, Einelti, Ritröð uppeldis og menntunar, 1996.
Nemendur þurfa að útvega sér bókin um meðvirkni e. Pia Mellody, (kr. 2.500.- í bókabúð) að
öðru leyti verður efnið aðgengilegt á vefnum.

