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Myndataka II

Í áfanganum er áframhaldandi þjálfun á aðferðum, skipulagi og tækni við myndatökur en sérhæfðari
verkefni á sviðum portrett, tísku og auglýsingamynda skoðuð. Samhliða þessu vinna nemendur
sjálfstæð verkefni við myndatökur utan skólans eftir ítarlega undirbúningsvinnu. Nemendur vinna að
þróun eigin hugmynda, stílbragðs og tjáningar. Rannsakað er hvaða aðferðir í myndatökum henta
hverju viðfangsefni. Fjallað er um aðferðir og vandamál við myndatöku á vettvangi auk þess sem
möguleikar ólíkrar tækni við myndatöku eru kannaðir. Umræður verða um verk nemenda, greining
og mat þar sem nemendur greina eigin verk ásamt verkum samnemenda sinna með tilliti til inntaks,
tæknilegrar úrvinnslu og mynduppbyggingar.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verkefni 1

Auglýsingamyndataka af vöru

7%

Verkefni 2

Timelapse

5%

Verkefni 3

Umhverfisportrett

6%

Verkefni 4

Háglansandi & glær áferð (Málmur & gler) Nærmyndataka (macro

7%

Verkefni 5

Fjölskyldumyndataka

Verkefni 6

Event myndataka

7%

Verkefni 7

Æfingavideo

7%

Verkefni 8

Arkitektúr - blandaðir ljósgjafar

7%

Verkefni 9

Tískumyndataka

5%

Verkefni 10

Matarmyndataka Still life

7%

Verkefni 11

Sjálfstætt video

7%

Verkefni12

Event myndataka 2

5%

Verkefni13

Lokaverkefni
Samtals:
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Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
Alla matsþætti skal leggja fyrir og þeim skilað rafrænt á kennsluvef Innu.
Ætlast er til að nemendur skili öllum verkefnum yfir önnina.
Vakin er athygli á eftirfarandi varðandi verkefnaskil:
Öll verkefni hafa ákveðin skilafrest í þessum áfanga og er hann tilgreindur á INNU.
Daginn eftir að skilafrestur er útrunninn er opnað aftur fyrir skil. Þá hefur nemandi tvo daga til að
skila inn verkefninu en lækkar um tvo heila í einkunn fyrir að skila eftir að fyrri skilafrestur rann út.
Eftir það er EKKI hægt að skila.
Nemendur eru ábyrgir fyrir verkefnum sínum og þeim ber að sjá til þess að öllum liðum verkefnisins
sé skilað inn á INNU, samkvæmt verkefnalýsingu. Sé verkefni eða einhverjum liðum þess ekki
skilað inn fyrir settan skilafrest, verður það tekið sem seinni skil.
Tekið er tillit til langvarandi veikinda ef skilað er inn vottorði þannig að það kemur fram í INNU,
Nemendur skulu mæta í allar kennslustundir og vinna í tíma þau verkefni sem sett eru fyrir. Sum
verkefni kunna að vera þess eðlis að sumir þættir þeirra krefjast sjálfstæðrar vinnu utan skólatíma
en ekki er ætlast til þess að verkefni séu unnin alfarið utan kennslutíma. Kennari verður að geta
fylgst með framvindu verkefna einstakra nemenda, gagnrýnt, leiðbeint o.þ.h. Af þeim sökum eru
EKKI tekin gild verkefni sem skilað er inn á síðustu stundu og kennari hefur aldrei séð nemenda
vinna að úrvinnslu þeirra í tíma.
Ef nemandi vill gera athugasemdir við einkunnagjöf í verkefnum sem metin eru sem hluti af
vetrarvinnu skal hann gera það þegar kennari afhendir úrlausn. Ekki er hægt að taka tillit til
athugasemda sem kunna að koma fram síðar.
Lestrarerfiðleikar og fatlanir: Nemendur sem eiga í lestrarerfiðleikum og nemendur sem þurfa
sérstaka aðstoð vegna fötlunar eru beðnir um að ræða það við kennara strax í upphafi annar.

Öll verkefni og próf eru lögð fyrir og þeim skilað rafrænt á kennsluvef Innu.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Vika

Dags.

2

06.01.-12.01.

Kennsla hefst 07.01.Verkefni 1

7%

3

13.01.-19.01.

Verkefni 2

5%

4

20.01.-26.01.

Verkefni 3 Brynjar

6%

5

27.01.-02.02.

Verkefni 4

7%

6

03.02.-09.02.

Úrvinnsla

7

10.02.-16.02.

Verkefni 5

10%

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.Verkefni 6 Brynjar

7%

9

24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02.Úrvinnsla

10

03.03.-09.03.

Verkefni 7

7%

11

10.03.-16.03.

Verkefni 8

7%

12

17.03.-23.03.

Verkefni 9

5%

13

24.03.-30.03.

Verkefni 10

7%

14

31.03.-06.04.

Úrvinnsla

15

07.04.-13.04.

Brynjar Verkefni 11

16

14.04.-20.04.

Páskafrí

17

21.04.-27.04.

Páskafrí – Kennsla hefst 24.04

18

28.04.-04.05.

Verkefni 12

5%

19

05.05.-11.05.

Verkefni 13

20%

20

12.05.-18.05.

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.

7%

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

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður

Nemendur verða að eiga eða hafa aðgang að eftirfarandi:
Stafræn myndavél með útskiptanlegum linsum ásamt leifturljósi (flash) fyrir
myndavélina. Þráðlaus fjarstýring fyrir leifturljós. Þrífótur. Gikksnúra með
Timelapse möguleika. Færanlegur harður diskur (flakkari) með mikla
geymslugetu. Gagnageymslan verður að hafa nægilegt pláss fyrir stór
myndatökuverkefni.
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