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Áfangal¡7sing:

Nám í þessum áf'anga ár aiJ veita nemendum almenna fr¿eðslu um utanaðkornandi ógnir við lífr'íki
sjávar, þau áhrif sem útgerð skìpa hefur etia getr-rr hal't ¿1 umhverlìsþætti og þær' reglur sem settar hafa
verið í þeim tilgangi að clraga úr þeim áhriftiin. Nemendur kynnast þeim þáttum sem stuðla að eða _s¡era
valdið lnerlglm eða breytingunr á umhverfisþáttum og þeim afleiðingum sem þær breytingar kunna að
hafa á líli'íki s.iávar. Ahnemt skal fiallað um mengurl 1ofÌhjúps og áhrif hennar á veðurfar og
haf-stl'auma en einnig áhrif nrengunar á líkríki sjávar. svo senl á örverumyndanir í fìörðurr og flóum
sem geta valdið súrrefnisþurrö í sjó. Jafnfì'ar¡t er fjallað um þær hættur sern líÍÌíki s.jávar stafar al'
mengun fiá skipum og þau lcig og reglur sem þar um gilda um mengunarvarnir ásamt því að f alla um
einstök Ínengunaratvik, orsakir þeirra og viðbrögð.

Markmið: Við kennslu í þessum âfanga er notkun á pappír stillt í hóf eins og kostur.

Þekkingarviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

. Ilelstu tegundum meltgunar sjávar og uppruna þeilrat ltlengunal'.

. Akvæðurn alþ.jóðasamþykktar ti1 að koura í veg fyrir merlglur s.jávar MARPOL.

. Einstökum köflum MARPOL samþykktarinnaq gildissviði þeirra og efni.

. Ákvæðum ísleuskra laga um varnir gegua rneugun hais og stranda.-

. Reglum um olíumengLur fiá skipum og þeim ráðstöfunum sem gera skal til að koma í veg fyrir
menguÍr.

. l'alarörkunnm á notkun tiltekinna elclsneytistegunda við siglingu skipa á tilteknum
haf'svæðum.

. I{e-slum um tilkynningar til stjómvalda, íslenskra sem erlendra, við nrengunarslys eða óhapp.

. Notkun ósoneyóancli efna, þeim reglum sem gilda um slík efìri og hvernig skuli með þar,r fara.
' Alþ.jóòaregluur um sjókjölfestuskipti í hati, um gilclissvið og ur.rl farmkvæmc1þeirra ákvæða.
' Ef'nuni sem notuð eru í skipLrnr og geta verið hættuleg séu þau ekki notuò meij réttum hætt.
. Viðbragðsáætlunum viò mengunaróhöppum. SOPEP, og etìri þeina.

Leikniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

. Fylg.ja þeinr reglr-un sem gilcla Lrrn Ìrengandi efhi fiá skipum.
' Gera viileigandi rirclstafänil vegna fðrgunar ef'na og til að lcoma í veg fyrir rnerlgun.

Hæfniviðmið:
Nemandi skal geta hagnitt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflaö sér til
að:

. Stjórna sJ<ipi og vinnslu með lágmalks mengun frir umhverfið.

. Halda olíuclagbók.

. ltalda sorpdagbók.

Námsgögn: Viöfangsefni áfangans er mjög ,,lifandi,, og þekking á viðfangsefnunum hefur breyst
hratt undanfarin ár. Allt efni sem notað er til kennslu í áfanganum er birt á Moodle síðu áfangans
einnig þá eru vefslóðir sem birtar eru hér að neðan tengdar efni sem farið er yfir.
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

2 Kynning á
áfanganum og

kennsluáætluninni.

http://www.imo.orgi

aJ Mengun sjávar og

dæmi um
alþjóðasamþykktir
sem að því snúa.

Gróðurhúsaáhrif og

mengun

lofthjúpsins.

http ://www. althingi. is/lag

as/13712004033.html
Moodle verkefni 5%

4 Islensk lög og

reglugerðir um
varnir gegn mengun

hafs og stranda.

Gróðurhúsaáhrif og

mengun

lofthjúpsins.

http ://www.rikisendursko

dun. i s/fi leadmin/media/s

kyrslur/Marpol.pdf

5 Reglur um
olíumengun frá

skipum og þær ráð-

stafanir sem gerðar

eru til að koma í

veg fyrir mengun

frá skipum. Kerfi
um borð í skipum
og þ.h.

http : //www. sd ornartidind
i. is/Advert. aspx?ID:0eb

9 8 9 1 5 -c09c -4243 -8 5fB -

62d6a6661866

Moodle verkefni 5%

6 Reglur um
flutninga á olíu og

mengandi efüum í

farmi sikipa.

htç ://www. samgongusto

fa.is/media/log-og-
reglurlT92_2004.pdf

https ://www.re glugerd. is/
re glugerdir/ allar / nr I 7 I 5 -

t99s

Moodle verkefni 5%
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7 Reglur um skólp frá
skipum, um losun á

skólpi og

ráðstafanir til að

koma í veg ffrir
skólpmengun.

1-allað um reglur
um sorp frá skipum
og kröfur um losun

sorps frá þeim í

höfnum.

Vetrarfrí

Moodle verkefni 59ó

Moodle verkefrri 5%htçs ://www.visindavefur
.is/svar.php?id:226

Fjallað um reglur
um notkun tinfrírra
málningartegunda

og áhrif þeina á

lífríki sjávar.

Fjallað um
takmarkanir á

notkun tiltekinna
eldsneytistegunda

viö siglingu skipa á

tilteknum
hafsvæðum.

10

Moodle verkefni 5%
https ://www.vedur. is/me

dia/loftslag/Skyrsla-
loftslagsbreytingar-20 1 8-

Vetur-NY.pdf

htçs ://www. visindavefur
. is/leit?q:1sft slagsbreytin

gar

Loftmengun frá
skipum, skoðaðar

tæknilegar lausnir
til að draga úr
mengandi efnum í

útb1æstri.

Vetrarfrí fimmtudag
og fostudag

9

Kaflapróf 10%Smart SOx compliance

2020 (wartsila.coml
Skyndipróf 18
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11 Fjallað nm reglur
um notkun
ósoneyðandi efna.

1-allað um mengun

lofthjúps.

htþ ://www. althingi.is/alt
extl p df I I 46ls/02 8 9.p df

Moodle verkefni 5%

t2 Fjallað um

alþjóðareglur um
sjókjölfestuskipti í

hafi, urn gildissvið

og um framkvæmd.

htþ : //www. vi sindavefur. i
s/svar.php?id:10973

13 Fjallað um Vinnslu
á Metangasi úr
sorpi.

Efni frá kennara Moodle verkefni 5%

I4 Skyndipróf 2 htþs ://www.ust.is/atvinn

ulif/haf-o g-vatn/mengun-

fra-skipum/

Kaflapróf l)Yo

15 Páskafrí

T6 Notkun
olíudagbóka,

skráning spillolíu
og fl.þh. Einnig

fiallað um sorp

dagbækur og

notkun þeina.

htþ ://www.umhverfisrad

uneyti.is/althj odlegt-

s am starf/s a mningar I nr I I
45

Færsla í Olíudagbók
Is%

i7-1 8 Fjallað um

viðbragðsáætlanir

við
mengunaróhöppum,

SOPEP.

Verkefni í lok annar
samantekt úr efninu
25%

T9 Kvikmyndasyning. Umræöur
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Námsmat og væg¡ námsmatsþátta:

"When written in Chinese, the word "crisis" is composed of two characters. One represents
danger, and the other opportunity." - John F. Kennedy

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengilsUndirritun kennara

Einkunnir fvrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU.

l00o/oSamtals:

t5%Færsla í OlíudagbókVerkefni

2s%MoodleVerkefni í lok
annar samantekt

úr efninu

20%Moodle. 4 verkefniHeimaverkefni

20%Moodle.4 verkefüiTímaverkefni

20%Í viku 8. og 14.Kaflapróf

VægiLfsing námsmatsþáttarNámsmatsþættir

Matsform: x Símat tr Lokapróf/valið lokapróf tr Lokaverkefni
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