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Verkmenntaskólinn á Akureyri
Teikning og skrift (TES102)
Kennsluáætlun vorönn 2010

Kennari: Hallgrímur Stefán Ingólfsson

Sk.stöfun:HGI

Viðtalstímar : fim. kl. 11.25 - 12.05 ( í kennarastofu Listnámsbrautar )

hallgrimur@vma.is

Gsm: 8924132

Áfangamarkmið:






Vika
2 - 17

þekki algengustu leturgerðir sem notaðar eru í skiltagerð
•
kunni skil á höfuðflokkum leturs og einstökum leturgerðum
•
þekki algengustu hugtök sem notuð eru í leturfræðum
•
þekki grundvallaratriði varðandi stafabil í skiltatexta
•
kunni deili á íslenskum grunnreglum um textasetningu á skiltum
•
hafi innsýn í sögulega þróun leturs og leturgerða
kunni að vinna með texta og myndefni á skilti
•
þekki grunnatriði í skiltahönnun
•
þekki forsendur myndbyggingar á skilti
•
skilji tilgang og virkni þeirra þátta sem byggja upp skilti
•
kunni skil á mismunandi hönnun skilta með tilliti til ólíkra efna og tilgangs
geti hannað og útfært einfalt skilti með gefnum texta
•
geti yfirfært tákn og myndir með hlutfallastækkun
•
geti skrifað orð í einföldum leturgerðum
•
geti gert skissumyndir af útliti einfaldra skilta
•
þekki til teikniskriftar og sýni færni í notkun hennar
•
þekki til grunnatriða leturgerða og sögu þeirra
•
kunni skil á algengustu leturgerðum og flokkun þeirra
•
þekki til grunnatriða hönnunar og uppsetningar á texta
•
þekki til helstu teikniáhalda sem notuð eru
•
geti teiknað upp einfaldan texta í mismunandi leturgerðum
Námsefni (bóklegur hluti)
Forbilleder til bogstaftegning eftir Poul Möller.
Efni frá kennara.

Verkefni
Unnin eru verkefni úr
kennslubók og verkefni
sem kennari leggur fram

Athugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU.
Vika

Námsefni (verklegur hluti)

Verkefni

2 - 17

Nemendur fá þjálfun í stafateiknun þar sem byrjað er á
teikniskrift og síðan farið í flóknari stafagerðir. Í beinum
tengslum við þá kennslu er komið inn á ýmis grunnatriði
skiltahönnunar s.s. stafagerðir, stafabil og fl.

Unnin eru verkefni úr
kennslubók og verkefni
sem kennari leggur fram.

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir

Prent. dags.: 15/01/2010

Nr.: GAT-045
Útgáfa: 06
Dags.: 29.05.2009
Höfundur: GLÁ
Samþykkt: HJS
Síða 2 af 3

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Teikning og skrift (TES102)
Kennsluáætlun vorönn 2010

Kennari: Hallgrímur Stefán Ingólfsson

Sk.stöfun:HGI

Viðtalstímar : fim. kl. 11.25 - 12.05 ( í kennarastofu Listnámsbrautar )

hallgrimur@vma.is

Tegu

Gsm: 8924132

Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)

nd
Bæ

Forbilleder til bogstavtegning eftir Poul Möller.

kur
Ljósrit
(afhent)

Efni frá kennara.

Verklegar
æfingar

Efni frá kennara.

Annað (t.d.
ítarefni)

Bæklingar og blöð frá kennara.

Ann

Áfangalýsing

að
Í áfanganum læra nemendur um helstu leturgerðir, skyldleika þeirra og sögulega
þróun. Fjallað er um tillögugerð við skiltahönnun, leturval og staðsetningu þess á
skiltafleti. Nemendur fá þjálfun í stafateiknun þar sem byrjað er á teikniskrift og þaðan
farið í flóknari stafagerðir eftir forskrift. Í beinum tengslum við þá kennslu er komið inn
á ýmis grunnatriði skiltahönnunar s.s. jafnvægi, samhengi, jákvætt og neikvætt rými,
stafastærðir og stafabil þar sem leturgerð og -stærð mynda heildstætt útlit miðað við
gefinn texta. Kennsla í áfanganum er að mestu verkleg þar sem kennari leiðbeinir um
fræðilegan þátt námsins en nemendur hagnýta hann síðan í skapandi verkefnavinnu.
Undanfarar

GRT103 – GRT203

Námsmat

Lýsing

Vægi

Verklegt

Skilti unnið í lok annar

20%

Frammistaða á önn

Stundvísi, framfarir, ástundun, árangur, umgengni, símat

80%

Annað
Réttur til breytinga áskilinn
Hallgrímur Ingólfsson,HGI

Gangi ykkur vel!
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Eftir prófsýnidag geymir skólinn ósótta vinnu í eitt ár án ábyrgðar.

Dagsetning:
___________________________
Undirritun kennara
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Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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