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: Að nemandi:
fái undirstöðuþekkingu á tölvum og öðlist grunnfærni í tölvunotkun
læri að nota ritvinnsluforritið Word 2013 og geti notað það við verkefnavinnu í tengslum
við aðrar námsgreinar.
læri að nota töflureikninn Excel 2013.
læri að nota glærugerðarforritið Power Point 2013.
tileinki sér sameiginleg skráarsvæði, t.d. DropBox og Google Drive.
kynnist kostum og göllum alnetsins, þekki til laga um höfundarétt, niðurhal og fleira
þessu tengt ásamt siðferðislegum spurningum sem upp koma varðandi netnotkun.
Kynnist hugbúnaði á netinu sem ætlaður er til heimasíðugerðar, verkefnavinnu,
glærugerðar og teikningar t.d. Wix og Weebly.

: Að mestu leyti verklegar æfingar í kennslustundum en einnig sýnikennsla með
aðstoð skjávarpa.
: Til að fá einkunn fyrir vikuleg verkefnaskil þarf að skila amk. 85% allra verkefna
á tilsettum tíma og miðast einkunn við skiluð verkefni (t.d. fær nemandi sem skilaði 87%
verkefna einkunnina 8,7 fyrir verkefnaskil en nemandi sem skilar 83% fær einkunnina 0).
Athugið að ekki er tekið við verkefnum eftir að skilafresti lýkur. Skilaskylda er á lokaverkefni
í Power Point. Skili nemandi inn verkefni annars nemanda fá báðir nemendur núll fyrir
verkefnaskilin. Standast þarf lokapróf/lokaverkefni með lágmarkseinkunn 4,5 í öllum
námshlutum (Word, Excel og Powerpoint).
Við útreikning á lokaeinkunn er miðað við eftirfarandi:




Verkefnaskil 35% (ath. þó 85% skil)
Lokapróf:
 Word 30%
 Excel 30%
Lokaverkefni í Power Point 5%
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: (réttur áskilinn til breytinga ef þörf þykir)

Vika

Dags.

Verkefni

1

5.1-6.1

2

9.1-13.1

3

16.1-20.1

4

23.1-27.1

5

30.1-3.2

6

6.2-10.2

7

13.2-17.2

8

20.2-24.2

9

27.2-3.3

10

6.3-10.3

11

13.3-17.3

12

20.3-24.3

13

27.3-31.3

14

3.4-7.4

Kynning

Word 1-5
Word 6-10
Word 11-15
Word 16-21
Word 22-28
Upprifjun í Word, heimildaskrá
Excel 1-6
Excel 7-11
Excel 12-16
Excel 17-21
Excel 22-25
Excel 26-27 excel uppr.
Excel upprifjun

15
16

19.4-21.4

17

24.4-28.4

Power Point

18

1.5-5.5

Power Point

19

8.5-9.5

Umfjöllun um netið, drop box og google
docs, Wix og Weebly

Kynning á Power Point

Athugasemdir

