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Kennarar

Reynir Lyngdal
:

Skóli:

Tækniskólinn

Skólastjóri:

VGV

Áfangalýsing:
Áfanganúmer
KVÞG1KT04A

Þáttagerð

Nemendur fá innsýn inn í ólíka tegundir sjónvarpsþátta þar sem farið verður í mismundandi form og aðferðir
við að framleiða þætti af ýmsum toga. Nemendur framleiða magasín þátt. Þeir leggjast í hugmyndavinnu og
velja í sameiningu eina hugmynd sem þeir svo þróa áfram. Fjögra manna teymi sem gera innslög og allir
hóparnir vinna saman að umgjörð þáttarins. Þátturinn getur verið lífstílsþáttur, fréttaþáttar, spjallþáttur /
skemmtiþáttur, mótorþáttur, matreiðsluþáttur og svo framvegis. Nemendur sjá sjálfir um hugmyndavinnu,
framleiðslu, upptökur og eftirvinnslu með leiðsögn og eftirfylgni kennara.
Áfanginn hefst á kynningu á þáttagerð, vinnu að kynningu “pitch”. Fyrstu tveir dagarnir fara í hugmyndavinnu
og Pitch/Treatment gerð þar sem nemendum er skipt upp í þrjá fjögra manna hópa.
Hver hópur kemur sér saman um hugmynd sem þau vinna svo kynningu “pitch” að. Ætlast er til að þessi
kynning sé vel unnin með texta, myndum og myndböndum sem gefa skýra mynd af því hverskonar þátt
ætlunin er að gera.
Í upphafi þriðja dags kynna hóparnir sína hugmynd “pitch” fyrir kennara og samnemendum. Val fer fram þar
sem kosið verður um þann þátt sem fer í framleiðslu. Ef kosning um hvaða þáttur verður gerður er jöfn mun
kennari ákveða hvaða þáttur er gerður. Hvaða þáttur verður fyrir valinu hefur ekki áhrif á einkunargjöf í
þessum hluta.
Undirbúningur fyrir tökur hefst um leið og búið er að ákveða hvaða þáttur verður fyrir valinu. Nemendum
verður skipað í stöður. Hóparnir sem valdir voru í upphafi munu halda sér í tökum á vettvangi en allir
nemendur munu koma að tökum í studio. Þriðji og fjórði dagur fara í undirbúning og skipulagningu fyrir
framleiðslu þáttarins.
Dagar fimm, sex og sjö eru upptöku og framleiðsla þáttana. Á þessum dögum fer fram öll studio vinna,
bygging á setti og/eða uppstyllingar í studio tökur á innslögum á vettvangi, B-roll, viðtöl á vettvangi og í
studio.
Dagur átta
Farið yfir efnið það metið og grunnur lagður að klippingu.

Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
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Námsmat:

Matshlutar

Lýsing matshluta

Vægi

1

Virkni

10%

2

Kynning/Treatment/Pitch. Innihald, vinna við kynninguna,
hversu skýr er hugmyndin í kynningunni.

20%

3

Undirbúningur og skipulag fyrir framleiðslu.

20%

4

Tökur og framleiðsla. Vinna í framleiðslu.

20%

5

Endanleg útkoma.

30%

Samtals:

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
Vika

Námsefni (verklegt og
bóklegt)

Dags.

3

Heimavinna/verkefni

Kynning á áfanga/Treatment/Pitch.

15.01. kl:13:15-17:00

3
16.01 kl:13:15-17:00

Innihald, vinna við
kynninguna, hversu
skýr er hugmyndin í
kynningunni.
Skipt niður í hópa
Hugmyndavinna, unnið
að treatmenti/kynningu

Vægi
matshl.
%

20%

Kynning á áfanga/Treatment/Pitch.
Skipt niður í hópa Hugmyndavinna,
unnið að treatmenti/kynningu

4

21. 01 kl:13:15-17:00

Hóparnir kynna hugmynd “pitch” fyrir
kennara og samnemendum.
Undirbúningur og skipulag fyrir tökur
hefst.

4

22.01 kl:13:15-17:00

Undirbúningur og skipulag fyrir tökur
hefst.

20%

4

23.01 kl:13:15-17:00
17:30-09:00

Framleiðsla - Tökur

20%

4

23.01 kl:9:00-12:45
13:15- 17:00

Framleiðsla - Tökur

4

24.01 kl:9:00-12:45
13:15- 17:00

Framleiðsla - Tökur

5

15.01. kl:13:15-17:00

6

4.02 - 8.02

11

10.03.-16.03.

12

17.03.-23.03.

13

24.03.-30.03.

14

31.03.-06.04.

15

07.04.-13.04.

16

14.04.-20.04.

Páskafrí

17

21.04.-27.04.

Páskafrí – Kennsla hefst 23.04

18

28.04.-04.05.

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

Farið yfir efnið það metið og
grunnur lagður að klippingu.
Áfanga lokið
Lokaskil 8. Feb

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar
mánudaginn 20.05.

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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