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Kennarar:

Jóhann Ásgeirsson (JHS)

Skóli:

Skipstjórnarskólinn

Skólastjóri:

Vilbergur Magni Óskarsson

Áfangalýsing:
SJÓM2SA04AS-Hát

Sjóvinna / sjómennska - grunnatriði

Nám í þessum áfanga á að kynna nemendum verklag, vinnubrögð og ráðstafanir um borð í
fiskiskipum er lúta að störfum háseta auk þess búnaðar og þeirra tækja sem notuð eru við
fiskveiðar. Fjallað er um mikilvægi verkkunnáttu á hinum ýmsu sviðum og þjálfun í réttum
viðbrögðum, sérstaklega við erfiðar eða afbrigðilegar aðstæður. Nemendur kynnast
mismunandi veiðum og veiðiaðferðum og mismunandi veiðarfærabúnaði til að stunda þær.
Nemendur kynnast þeim aðgerðum sem þarf að framkvæma til að koma veiðarfærum í sjó
og ná þeim inn aftur og um hlutverk þeirra sem að þeim verkþáttum standa. Nemendur læra
heiti á íhlutum veiðarfæra og lyftibúnaðar (daglegt mál), svo og heiti og notkun ýmissa
verkfæra og tækja um borð í skipi/báti (daglegt mál).
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verklegt

Verkefnavinna, 5 matsþættir á önninni, 20% hver

Samtals:

Vægi

100

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Vika

Dags.

34

19.08.-25.08.

Kennsla hefst 20.08.

26.08.-01.09.

Verklegt: Hnýta algengustu hnúta sem
notaðir eru til sjós. Pelastikk, netahnút,
fánahnút, línuhnút, fellingahnút,
hestahnút o.fl.

35

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Verklegur matsþáttur

20

Verklegur matsþáttur

20

Verklegur matsþáttur

20

36

02.09.-08.09.

Verklegt: Hnútar, notaðir við ýmisleg
verkefni.

37

09.09.-15.09.

Verklegt: Hnútar, frh.

38

16.09.-22.09.

39

23.09.-29.09.

Verklegt: Unnið með tóg, splæsningar
o.fl. Læra að splæsa saman tóg
(samsplæs), splæsa auga, langsplæs
og splæsa fyrir enda.
Verklegt: Tóg og splæs.

40

30.09.-06.10.

Verklegt: Tóg og splæs.

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

42

14.10.-20.10.

Verklegt: Tóg og splæs.

43

21.10.-27.10.

Verklegt: Tóg og splæs.

44

28.10.-03.11.

Verklegt: Netavinnan hefst. Að beita hníf
(vasahníf) til að skera úr hnútum í neti
og læra hvernig þeir liggja í netinu.

45

04.11.-10.11.

20

46

11.11.-17.11.

47

18.11.-24.11.

48

25.11.-01.12.

Verklegt: Byrja að sauma saman
upptökur, læra handbragðið við
saumaskapinn og hvernig sett er í nálar
o.fl.
Verklegt: Læra að sauma síðusaum og
kennt að riða net (búa til net).
Verklegt: Nemendur byrja að bæta net,
skera úr og hreinsa fyrir bætningu.
Verklegt: Netabætning og stykkjun.
Samantekt á efni annarinnar.
Verklegt: Nemendur fá rifið netastykki
sem þeir skera úr og bæta. Einnig er lítil
stykkjun í sama neti.
Verklegt: Námsmat, frh.

20

49
02.12.-08.12.

50

09.12.-15.12.

51

16.12.-22.12.

Námsmat og endurgjöf
Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

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

Gæðahandbók 4.1 Námsáætlun H2018 (NAA)

Nr.: NAA-566
Útgáfa: 1.0
Dags: 11.10.2018
Eig: JHS
Ábm: VMO

Tækniskólinn
SJÓM2SA04AS-Hát_H18

Síða 3 af 3

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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