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Kennarar:

Harpa Kristjánsdóttir

Skóli:

Handverksskólinn

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir

Áfangalýsing:
HÖG203S

Hönnun í Gull-og silfursmíði

Áfanginn er kenndur í einni lotu samanlagt í tæpar þrjár vikur.
Í þessum áfanga eiga nemendur að hanna og fullvinna ódýran skartgrip eða hlut sem hægt væri að
setja í fjöldaframleiðslu. Nemendur eiga að finna út heppilega leið til framleiðslu skartgripsins
/hlutarins, gera kostanaðaráætlun og kynna fyrir (viðskiptavini) kennara og nemendum.
Á tímabilinu eiga nemendur að kynna fyrir kennara og nemendum þróun verka sinna og hvaða
vangaveltur helst koma upp við hönnunarvinnuna. Lögð er áhersla á að nemendur rökstyðji efnistök
og séu tilbúnir til að endurskoða hugmyndir sínar og jafnvel endurvinna gerða muni með hliðsjón af
fengnum ábendingum.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verkleg æfing 1

Fyrsta, önnur og þriðja kynning 10% hver. – Tvær bestu notaðar

10%

Verkleg æfing 2

Skrifleg lýsing á vinnuferli

30%

Verkleg æfing 3

Kostnaðaráætlun og verð

15%

Verkleg æfing 4

Fullunnið sýnishorn

35%

Annareinkunn

Frágangur, umgengni, ástundun, virkni.

10%

Samtals:

Vægi

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
Ef veikindi hindra próf og/eða skil á matsþætti á réttum tíma þarf að skila inn vottorði á skrifstofu
skólans, sjá reglur um veikindi og forföll á heimasíðu skólans.
Önnur forföll sem hindra vinnslu matsþátta þurfa að vera tilkynnt fyrirfram og samþykkt hjá kennara
til að eiga rétt á endurtöku. Það er á ábyrgð nemandans að tala sjálfur við kennarann ef hann
óskar eftir upptökuprófi vegna forfalla, áður en verkefnum/prófum er skilað til baka.
Ef nemandi skilar ekki verkefni á réttum tíma þá er einn heill í mínus fyrir hvern sólarhring, nema að
um sé að ræða vottuð veikindi.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Dags.

34

19.08.-25.08.

35

26.08.-01.09.

36

02.09.-08.09.

37

09.09.-15.09.

38

16.09.-22.09.

39

23.09.-29.09.

40

30.09.-06.10.

41

07.10.-13.10.

42

14.10.-20.10.

43

21.10.-27.10.

44

28.10.-03.11.

45

04.11.-10.11.

46

11.11.-17.11.

47

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Kennsla hefst 20.08.

Námsmat og endurgjöf

5%

18.11.-24.11.

Kennari leggur verkefnið fyrir og
nemendur byrja í hugmyndavinnu.
Kl. 8.30 á fimmtudegi er fyrsti
sameiginlegi fundur nemenda og
kennara þar sem nemendur kynna fyrir
kennara og hvor öðrum hvernig þau
störtuðu – -upphafsleit -- Kynning 1.

5%

25.11.-01.12.

Þriðjudaginn 27.11 kl. 8.30 er kynning 2.
Nemendur kynna fyrir kennara og hvor
öðrum hvernig þeim hefur gengið að
þróa þá hugmynd sem þau völdu í
kynningu 1.
Og fimmtudaginn 29.11er kynning 3.
Nemendur kynna fyrir kennara og hvor
öðrum sína lokahugmynd og hvernig
þau stefna á að vinna hlutinn áfram. Leit
að heppilegum lausnum og vinna að
fullunnu sýnishorni.
Unnið að kostnaðaráætlanagerð og
haldið áfram með leit að heppilegum
lausnum til að fullvinna sýnishorn

Skil á kostnaðaráætlun

15%

02.12.-08.12.

Námsmat og endurgjöf

Skil á skriflegri lýsingu á
vinnuferlinu og sýnishorni.
Frágangur, umgengni,
ástundun og virkni.

30%
35%
10%

48

49

50

09.12.-15.12.

Unnið að fullunnu sýnishorni
- þrif og frágangur í stofu

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

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