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Kvikmyndagerð II

Framhald af áfanganum Kvikmyndagerð 1. Farið er í handritalæsi og mismunandi form á
kvikmyndagerð. Skoðaðir eru mögulegir miðlar efnisins og hvert er líklegt að sú þróun haldi og
skoðuð eru mismunandi efni sem þarf að miðla. Farið er í helstu tegundir sjónvarpsefnis og
kvikmynda, stuttmyndir, heimildamyndir og bíómyndir og ólíkar aðferðir við handritaskrif. Farið er í
eðlisþætti kvikmyndahandrita. Lögð verður áherslu á öryggisatriði á kvikmynda- og sjónvarpssetti.
Nemendur vinna að eigin „gæluefni” sem þeir setja fram í netmiðli í lok annar.
Áhersla er lögð á eðli myndrænna frásagna. Handrit verða krufin og rýnt í kvikmyndir út frá
handritum og nemendur endurgera kvikmynd út frá handriti. Í gegnum samstarfsverkefni verður farið
í tækniatriði eins og atriðaskiptingu, uppbyggingu atriða og samtala þegar tekin verður upp leikin
mynd.

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

Lýsing matshluta

Virkni og mæting

mæting og þáttaka í tímum og umræðum.
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Gæluverkefni

einstaklingsverkefni í kvikmyndagerð sem getur verið af ýmsum
toga, eftir áhugasviði. Einkunn dregst niður um 1 heilan við hvern
dag sem skilað er seint.

20%

Endurgerð
(„Remake“)

Hópverkefni (6 saman í hóp): Endurgerð á senu úr áður gerðri
kvikmynd. (Einkunn kennara vegur 50%, jafningjamat hópfélaga
vegur 50%), Einkunn kennara dregst niður um 1 heilan við hvern
dag sem skilað er seint.

30%

Green Screen

Students shoot against a green screen, after instruction, then edit
a short piece.

15%

Samstarfsverkefni

rotating various roles, students collaborate to shoot a short
narrative. Students are graded on all stages of production,
including the final film

25%

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
Námsefni (verklegt og bóklegt)
Vik
a

2

Heimavinna/verkefni

Dags.

06.01.-12.01.

3

Áfanginn kynntur.
18.01 kl. 9-13 Farið yfir undirstöðuatriði kvikmynda-

handritagerðar, listræn og tæknileg.
4

21.1 kl. 9-13

Framhald af umræðu um handritagerð.
Hópverkefnið „remake“ kynnt og rætt
(endurgerð á senu úr áður gerðri mynd).
Bekknum skipt í 2 hópa.

5

28.1 kl. 9-13

Hver hópur vinnur sjálfstætt að sínu
„remake“ handriti.

6

30. 1. kl. 9-13 Remake handrit rædd í tíma. Farið yfir

handritin með tilliti til listar og tækni.
Kennari kynnir „gæluverkefnið“
(einstaklingsverkefni í kvikmyndagerð
sem getur verið af ýmsum toga).
7

4.2. kl. 9-13

kl. 9-10: Endurbætt remake handrit
rædd (allur hópurinn saman).
kl. 10-13: Hver nemandi kynnir sitt
gæluverkefni fyrir kennarann.

8

6.2. kl. 9-13

Hver nemandi vinnur sjálfstætt að sínu
gæluverkefni.
Green Screen tokur

9

15.2 9-13

10

Gæluverkefni rædd frekar.
Hópar kynna stöðu á remake verkefnum
(leikarar, tökustaðir, etc.)
greenscreen eftirvinnsla

vikan 4.3.Undirbúningur á tökum fyrir remake
8.3, alla daga (æfingar með leikurum, gerð skotlista
kl. 9-13
etc.).
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Báðir hópar senda
kennara og öllum
hópnum handritið sitt
fyrir kl. 12 á hádegi
þann 29. janúar.
A) Endurskrifa remake
handrit og senda á hópinn
fyrir kl. 12 á hádegi þann 1.
febrúar.
B) Hver og einn byrjar að
undirbúa gæluverkefnið sitt.

Senda kennara drög að
gæluverkefni.
Byrja undirbúning fyrir
remake tökur.

Vægi
matshl.
%
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11

9.3.-13.3.

TÖKUR Á REMAKE! (Ath. líka helgina
9-10 mars)

12

17.03.-23.03.

13

24.03.-30.03. Undirbúningur fyrir samstarfsverkefni

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

SKIL Á
GÆLUVERKEFNUM?
samstarfsverkefni prep og tökur

skil a samstarfsverkefni
03/05

28.04.-04.05.

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.

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

Námsgögn

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

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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