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Menntasetrið við lækinn – Miðstöð símenntunar 

 

Lengd 2 einingar (24 vikur, 72 kennslustundir). 

Markmið  ● Að kynna nemendum tækifæri sem felast í frekara námi í framhaldsskólum í 

tengdum      greinum og sérnámi eftir framhaldsskóla. 

● Að auðvelda grunnskólanemendum námsval í framhaldsskóla. 

● Að kynna nemendum helstu tæki og tól sem notuð eru á fjölmiðlum, einkum 

ljósvakamiðlum og í kvikmyndagerð og við nýmiðlun (vefsíðugerð og streymi) 

● Að nemendur kynnist handbragði og kröfum sem gerðar eru til faglegrar vinnu 

við tæknistörf og læri verkaskiptingu og kosti samstarfs við úrlausn flóknari 

verkefna. 

Viðfangsefni 

 

 

 

Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í tækni- og dagskrárvinnslu þar sem 

kostur verður gefinn á bæði einstaklingsmiðuðum verkefnum sem ætlað er að auka 

færni í meðferð upptökutækja og klippingu og frágangi bæði hljóðs og myndar, en 

einnig flóknari upptökum og útsendingum þar sem fjölrásahljóðvinnsla og 

myndblöndun fleiri myndavéla kemur við sögu. 

Af fyrrnefndum verkefnum má nefna stuttmyndir og stuttar einfaldar 

sjónvarpsfréttir um viðfangsefni sem standa nemendum næst t.d. eitthvað sem er 

að gerast á vetvangi þeirra í skóla- eða æskulýðsstarfi. 

Af síðartöldu verkefnunum má nefna t.d. upptöku og útsendingu á netinu frá 

söngkeppni grunnskólanna, grunnskólahátíð og fleira í þeim dúr. 

Í þessum verkefnum kynnast nemendur notkun einfaldari tökuvéla af ýmsku tagi 

og einnig flóknari og fullkomnari með ýmsum aukabúnaði, margs konar 

hljóðnemum með mismunandi eiginleika og mismunandi viðmóti ólíkra 

stjórnborða fyrir mynd, ljós og hljóð. 

Þá verður unnið með margs konar forrit sem tengjast hljóð- og myndvinnslu, gerð 

ýmissa effekta og einnig lítlsháttar umbroti. 

Lögð verður áhersla á gerð einfaldra verkefna og skipulags og nauðsyn skilaferla 

(deadline), en að öðru leyti ráða nemendur sjálfir mestu um hvaða viðfangsefni 

þeir velja sér. Ætlast er til að skil verkefna verði birting á samfélagsmiðli eins og 

t.d. netsamfélag.is eða heimasíður viðkomandi skóla. 

Markhópur Nemendur í 10. bekk grunnskóla sem vilja kynnast faglegri vinnu og tækni í 

fjölmiðlum, kvikmyndum og nýmiðlun. 

Tími Einu sinni í viku kl. 15-17 (mán., þri. eða fim. eftir fjölda þátttakenda) 

Kennslustaður Menntasetrið við lækinn – Miðstöð símenntunar (NH-MS). 

Kennari/-ar Halldór Árni Sveinsson. 

 


