Bekkur: 8.-10. bekkur
Námsgrein: Stuttmyndagerð/valfag
Kennarar: Yngvi Þór Geirsson
Tímafjöldi: 2 tímar á viku

Námsgögn: Gögn frá kennara og svo verður stuðst við vefinn Margmiðlun – stafræn miðlun hjá Námsgagnastofnun.
https://vefir.mms.is/margmidlun/kvikmyndagerd/

Lykilhæfni:
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd.

Námsflokkar
MENNINGARLÆSI

LEIKLIST

Hæfniviðmið

Kennsluhættir

Nemandi geti:
• unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá
hugmynd til lokaafurðar og greint frá
mismunandi nálgun við vinnuna,
• hagnýtt þá sérhæfðu leikni og
þekkingu sem hann hefur öðlast á
skapandi hátt og sýnt frumkvæði,
• tekið þátt í samvinnu með
sameiginlegt markmið hópsins að
leiðarljósi,
• tjáð sig um verkefni sín með því að
nota hugtök sem greinin býr yfir,
• sýnt frumkvæði í góðri umgengni og
frágangi á vinnusvæði,
• metið eigið verk og annarra og
rökstutt álit sitt með þeim hugtökum
sem viðkomandi námsgrein býr yfir.
Nemandi geti:
•
• unnið í hópi að fjölbreyttum
leiklistarverkefnum,
• bæði veitt og tekið á móti uppbyggilegri
gagnrýni og nýtt sér hana inn í vinnuferli í
leiklist,

•

Námsmat
•

Nemendur vinna saman að gerð
stuttmynda, allt frá hugmynda og
handritavinnu til lokaverks. Til þess
þurfa þeir að rökræða og koma sér
saman um verk og verklag.

Nemendur verða að leika sjálfir í
stuttmyndum sínum og annarra og verða
sér út um búninga og leikmuni fyrir
stuttmyndir sínar.
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•

Nemendur skila af sér
stuttmyndum sem þau vinna
saman í hópum eða sem
einstaklingsverkefni og er
verkefnið metið eftir hvort hafi
verið farið eftir fyrirmælum við
gerð stuttmynda.

Nemendur skila af sér stuttmyndum
sem þau vinna saman í hópum eða
sem einstaklingsverkefni og er
verkefnið metið eftir hvort hafi verið
farið eftir fyrirmælum við gerð
stuttmynda.

•

•

•
VINNULAG OG VINNUBRÖGÐ

FÉLAGSHEIMUR
Samskipti: Hæfni nemanda til að
mynda og þróa tengsl sín við aðra

valið milli mismunandi aðferða við
sviðssetningu, bæði hvað varðar
frásagnarform og leikstíl, prófað sig
áfram og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í
sköpunarferlinu. Skrifað handrit að stuttu
leikverki þar sem beitt er grunnreglum
við uppsetningu leikhandrits fyrir svið
og/eða myndmiðla,
nýtt sér leikmuni, búninga, einfaldan
sviðsbúnað og tækni til þess að styrkja
sköpun sína á markvissan hátt.
nýtt sér til fullnustu möguleika
•
margvíslegs tæknibúnaðar á hagkvæman
og markvissan hátt.

Nemandi geti:
• átt góð samskipti þar sem gætt er að
máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og
kurteisi,
• tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu
samstarfi og samræðu,
• brugðist við upplýsingum, hugmyndum
sem eru á margvíslegu formi með rökum,
tekið þátt í rökræðum um viðfangsefni
og rökstutt mál sitt af yfirvegun og tekið
tillit til ólíkra sjónarmiða,
• nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að
taka virkan þátt í samvinnu, samræðum
og rökræðum, tjáð skoðanir sínar með
ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim
miðil sem hentar,

•

Farið er yfir hvernig hægt er að nota
iMovie, ýmis öpp og hvernig tekið er upp
með grænskjá.

•

Upplýsingaöflun, samræður, hópavinna og
verkefnaskil.

•
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Nemendur skila af sér stuttmyndum
sem þau vinna saman í hópum eða
sem einstaklingsverkefni og er
verkefnið metið eftir hvort hafi verið
farið eftir fyrirmælum við gerð
stuttmynda.
Nemendur skila af sér stuttmyndum
sem þau vinna saman í hópum eða
sem einstaklingsverkefni og er
verkefnið metið eftir hvort hafi verið
farið eftir fyrirmælum við gerð
stuttmynda.

•
•
•

sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í
margvíslegum samskiptum og samstarfi
við ólíka einstaklinga,
verið leiðandi í samstarfi og borið ábyrgð
þegar útfærðar eru leiðir að
sameiginlegum markmiðum,
unnið með öðrum og tekið á jákvæðan
hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af
mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem
tengist námi innan skóla.

Lokanámsmat:
Nemendur fá Lokið eða ólokið í einkunn. Til þess að standast valáfangann þarf nemenda að fylgja helstu leiðbeiningum varðandi stuttmyndagerðina og skila af sér
verkefnunum.

Njarðvíkurskóli – 2019-2020

