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Velkomin í 2. tíma 
Framhaldsnám 2020
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Prufa zoom umhverfið:

Audio/hljóð 
Video (hafa ljós í andlitinu)
Chat (bara nota ef nauðsyn)
Gallery View (uppi hægra 
hornið)
Endurnefna sig
Raise hand
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Að kynna sig í hópinn

- Hver ert þú?
- Staða klst 
- Af hverju námið?
- Væntingar til námsins 
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Eftirfylgni upptaka:
Aðilar sem voru ekki í 
1. tíma:

-Hvernig var að hlusta á 
tímann?
-Hvað stóð upp úr tímanum?
-Áhugavert?
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Eftirfylgni heimavinna:

- Kynningar, teikna upp maí 
2021, sýna myndina
- Hvernig var að teikna upp 
maí 2021 og gera 
mánaðarleg hlutamarkmiðin?
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Maí 
2015

MÖGULEIKAVIDDIN

2021



evolvia

Kafli 1. 
Félagsfræðileg áhrif 
á ræturnar af markþjálfunar

Kafli 2. 
Þróun af heimsbeiki 
og framlag þess til markþjálfunar
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Kafla yfirlit 

1. skipti Formáli
Formáli eftir Anthony Grant

Inngangur
Rætur markþjálfunar

2. Skipti Kafli 1   – Félagsfræðilega áhrif á rætur markþjálfunar
Kafli 2   – Þróun heimspeki og framlag til markþjálfunar

3. Skipti Kafli 3   – Þróun sálfræði og framlag til markþjálfunar
Kafli 4   – Þróun viðskipta og framlag til markþjálfunar

4. Skipti Kafli 5   – Þróun íþrótta og annara greina og framlag þeirra 
         til markþjálfunar

Kafli 6   – Fyrsta markþjálfarnir

5. Skipti Kafli 7   – Tilkoma markþjálfunar á tuttugutstu öldinni
Kafli 8   – Útbreiðsla markþjálfunar um heimin

6. Skipti Kafli 9   – Hvað aðgreinir markþjálfun frá upphafsgreinunum
Kafli 10 – Fyrstu markþjálfa samtökin

7. Skipti Kafli 11 – Fyrstu atvinnusamtök markþjálfa
 Kafli 12 – Önnur atvinnu samtök

8. Skipti Kafli 13 – Markþjálfun byggð á rannsóknum

9. Skipti Eftirmál – Framtið markþjálfunar

10. Skipti Komum saman í Reykjavík, engin lestur
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Kafli 3   – Þróun sálfræði og 
framlag til markþjálfunar

Kafli 4   – Þróun viðskipta og 
framlag til markþjálfunar
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HRÆÐSLUVIDDIN MÖGULEIKAVIDDIN
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Heimavinna 

1) Taka eftir setningum úr Hræðsluvídd &   
Möguleikavídd, koma með þær

2) Taka skref - maí 2021
3) Lesa – kafli 3 & 4
4) Teikna & Mála myndir af 2021 ef það er 

eftir

**********

 Undirbúa kafla;  Gerður - kafli 3
    Imba - kafli 4
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