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Kennari Rósa María Björnsdóttir Sk.st. RÓS

Áfangalýsing
Í áfanganum fá nemendur að kynnast ýmsum hliðum upplýsingatækninnar. Í fyrstu lotu er 
farið í grunnatriði í tölvumálum og reglur sem gilda í tölvusamskiptum og umgengni við 
tölvukerfi skólans. Þá  er rifjuð upp notkun á Innu og Blackboard. Í næstu lotum vinna 
nemendur verkefni í Calc töflureikni og í  framsetningarforritinu Impress. Áhersla er lögð á 
öguð vinnubrögð og skipulag við uppsetningu verkefna. 

M  arkmið að nemandi  
-þekki staðarnet skólans og þann hugbúnað sem honum stendur til boða 
-geti beitt þeim hugbúnaði, sem er til í skólanum, í réttu samhengi við annað nám í skólanum 
-geti sett fram þá þekkingu, sem hann aflar sér í námi sínu, á tölvutækan hátt, s.s. í gagna- 
safni og með  myndrænni framsetningu tölfræðilegra gagna. 
-sýni ábyrgð og siðvit í vinnu sinni á staðarneti skólans sem og Interneti 
-geti farið eftir fyrirmælum í verkefnabók og frá kennara.

Námsgögn
OpenOffice.org 3.0 - Verkefnabók. (Sama bók og í UTN192)
Kennsluefni á vef: OpenOffice.org 3.0 (http://www.openoffice.is)

Áætlun og yfirferð:
Vika Námsefni, bóklegt og verklegt Verkefni
1-2 1. lota: Almenn kynning á áfanganum og 

tölvukerfi skólans, umgengni í kennslustofu, 
reglur um tölvunotkun. Skipuleggja heimasvæði, 
búa til möppur. Blackboard, Inna og póstur

Búnar til möppur.
Tölvupóstur með fylgiskjali

3-12 2. lota: Töflureinknirinn Calc. Öll verkefnin unnin 
úr kennslubók. 
Próf lögð fyrir í viku 5-8-12 

Verkefni 1-18. Skila öllum 
unnum verkefnum strax í 
skilakassa á Blackboard 
3 próf gilda 20%-20%-40%

13 Páskafrí
14-17 3. lota:  Impress-framsetningarforrit

Verkefnin metin til einkunnar.
Verkefni 1-6. Skila öllum 
unnum verkefnum strax í 
skilakassa á Blackboard
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Námsmat og vægi þátta:
Námsmat Lýsing Vægi
Calc 3 próf (20%-20%- 40%) 80%
Impress Verkefnavinna 20%
Ekkert lokapróf er í áfanganum en lágmarks lokaeinkunn til að teljast hafa staðist áfangann 
er 5,0.

Dagsetning:____________________

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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