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Kennarar:

Harpa Kristjánsdóttir (HAK)

Skóli:

Handverksskólinn

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir

Áfangalýsing:

HÖNG2GS05AH

Hönnun í gull-og silfursmíði

Í áfanganum eru nemendum kynnt undirstöðuatriði hönnunar og er hugmyndavinna í tengslum við
hönnun skartgripa og muna úr góðmálmum í brennidepli. Lögð er áhersla á hönnunarferli skartgripa,
frá hugmynd í höfði að vöru í hendi. Kynntar er margvíslegar aðferðir við þróun og úrvinnslu
hugmynda og nemendur þjálfaðir í því að meta hvaða aðferð henti hverju sinni. Námið byggist að
mestu leyti á verklegri vinnu nemenda en að auki er lögð áhersla á hópvinnu þar sem nemendur
kynna sína hönnun, meta hana með hliðsjón af verkefnum annarra og þjálfast þannig í aðferðum
gagnkvæmra ábendinga [gagnrýni]. Áhersla er lögð á hefðbundin efni og efnistök gull- og
silfursmíðinnar og skoðað hvernig mismunandi yfirborðsmeðferð hefur áhrif á form og útlit. Reynt er
að þjálfa nemendur í að opna hug sinn gagnvart hugmyndum og hönnun og þeir þjálfaðir í að leita
sér fanga um form, útlit og eiginleika efna í bókum og tímaritum og með aðstoð margmiðlunar en þó
einkum í gegnum eigin tilraunastarfsemi.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vægi

Annareinkunn

Frágangum, umgengni, ástundun og virkni.

10%

Varða 1
Varða 2
Varða 3

„Hönnunararferlið“ leitin að skartgrip (litlum mun), kynningar fyrir
nemendurm og kennara á þróunar-hönnunarvinnunni. 3 x skil,
20% hvert, tvö bestu gilda

40%

Skilaverkefni

Samantekt á hönnunarfelinum

20%

Verkefni

Gripur (skartgripur eða lítið verk)

30%

Samtals:
100%
Annað: Ef nemendi nær ekki að skila verkefnum á réttum tíma, þá skal nemandi hafa samband við
kennara með tölvupósti og láta vita, til að eiga rétt á endurtöku prófa. Þá 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 dregst einn heill frá einkunn en ef skilað er innan
tveggja sólarhringa eru 2 heilir eftir það. Viku eftir settan skiladag rennur út möguleiki nemenda að
skila nema um vottuð veikindi sé að ræða.
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.

2

06.01.-12.01.

3

13.01.-19.01.

4

20.01.-26.01.

5

27.01.-02.02.

6

03.02.-09.02.

7

10.02.-16.02.

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.

9

24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02.

10

03.03.-09.03.

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.

Heimavinna/verkefni

HÖG103 byrjar miðvikudaginn 3.4.
Kennari leggur fyrir kennsluáætlun og
kynnir verkefni. Unnið er út frá ákveðnu
þema þar sem nemendur eiga að vinna
sig áfram í sköpun verka sinna í gegnum
efni og þrívídd.
Í byrjun eiga nemendur að hreinsa
hugann og leika sér að þrívídd efnis. –
Nemendur læra að leita að skartgripnum
sem þeir ætla að hanna.
Í lok kennsludags föstudaginn 5.4. er
kynning nr. 1 „fundur“ þar sem allir
nemendur sýna og segja frá verkum
sínum á þessari stundu.
Fundur (skýrsla) -1. Varða 1
Og svo er haldið áfram að „leika sér“,
„leita“ eða/og skapa
Haldið áfram að „leika sér“
Í lok kennsludags miðvikudaginn 10.4.er
kynning nr. 2 „fundur“ þar sem allir
nemendur sýna og segja frá sinni leit og
hver og einn velur tvo til þrjá hluti til að
halda áfram með. Og
Í lok kennsludags föstudaginn 12.4. er
kynning nr. 3 „fundur“ þar sem allir
nemendur sýna og segja frá verkum
sínum á þessari stundu og hvernig þeir
stefna á að lokaútkoman eigi að vera.

16

14.04.-20.04.

Páskafrí

17

21.04.-27.04.

Unnið að lokastykki.
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Fundur (skýrsla) - 2. Varða 2

Fundur (skýrsla) -3. Varða 3

Vægi
matshl.
%

(20%)

(20%)

(20%)
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18
28.04.-04.05.

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

Unnið að lokastykki. Skil kl. 13.00
föstudaginn 3.5. og að því loknu þrif á
kennslustofu.

Samantekt á
hönnunarfelinum
Gripur (skartgripur eða lítið
verk)

20%

Annareinkunn

10%

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.

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
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