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UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT

Upplýsingamennt 7. bekkur

Kennarar: Kolbrún Erla Pétursdóttir

Tímabil: 

Allt skólaárið

Fjöldi kennslustunda á viku

1,5

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið

Um það bil 46

Að auki er upplýsingamennt samþætt við aðrar námsgreinar.

Efni /Þema sem tekið er fyrir.

Tæknilæsi - upplýsingalæsi - forritun - fingrasetning

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð/færni)

þekki uppbyggingu bókasafna

geri sér grein fyrir ábyrgri netnotkun

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni (lykilorð/færni)

þjálfist í réttri fingrasetningu á lyklaborði og réttar vinnustellingar

þjálfist í notkun ritvinnsluforrita, glærugerðarforrita, töflureiknis og umbrotsforrita

þjálfist í einfaldri forritun

þjálfist í upplýsingaleitaraðferðum

Ábyrgð nemenda (ætlast er til að nemendur)

Nemendur tileinka sér vinnusemi í kennslustundum.

Nemendum ber að ganga um þau tæki og áhöld sem verið er að nota
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hverju sinni af varkárni og ganga frá þeim á réttan stað að notkun lokinni.

Kennsluaðferðir

Verkleg kennsla - Hópavinna - Samvinnunám.

Námsmat

Símat kennara 60%

Sjálfsmat 10%

Verkefnaskil 30%

Læsi

Unnið er með upplýsingalæsi og að nemendur átti sig á áreiðanleika upplýsinga.

Unnið er með tæknilæsi og að nemendur séu til að mynda færir um að velja heppileg forrit og leiðir við úrvinnslu verkefna.

Sköpun

Nemendur fást við fjölbreytt verkefni sem reyna á sköpunarfærni nemenda, til að mynda með forritun og umbrotsvinnu.

Lýðræði - Mannréttindi

Nemendur vinna fjölbreytt verkefni, þar á meðal samvinnuverkefni þar sem þau þjálfast í að taka þátt í rökræðum og nýta 
gagnrýna hugsun til að leysa verkefni.

Jafnrétti

Nemendur fást við sömu verkefni en þó aðlagað að mismunandi getu nemenda. Unnið með staðalmyndir kynjanna um 
tölvu- og tæknifærni.

Heilbrigði og velferð

Lögð er áhersla á rétta líkamsbeitingu við tölvuvinnu sem og að stilla stóla og borð rétt.

Tjáning

Nemendur þjálfast til að mynda í tjáningu í samvinnuverkefnum og kynningum verkefna fyrir samnemendum.
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Hlustun

Nemendur þjálfa hlustun í samræðum við nemendur og kennara sem og sem áhorfendur á kynningum samnemenda sinna.

Miðlun upplýsinga og þekkingar

Nemendur nýta meðal annars fartölvur og iPad við verkefnavinnslu og kynna verkefni fyrir samnemendum sínum.

Skapandi úrvinnsla

Nemendur fást við fjölbreytt verkefni þar sem gefast tækifæri til að setja efni fram á skapandi hátt.

Gagnrýnin hugsun

Nemendur beita gagnrýninni hugsun meðal annars með því að meta gæði og áreiðanleika upplýsinga

Sjálfstæði

Nemendur þjálfist í að vinna sjálfstætt og setja sér raunhæf markmið.

Samvinna

Nemendur vinna að samvinnuverkefnum, meðal annars í forritun. Þar þjálfast þeir meðal annars í gagnrýninni hugsun, 
hlustun og skapandi úrvinnslu.

Nýting miðla og upplýsinga

Nemendur hafa aðgang að fartölvu, iPad og skólabókasafni.

Ábyrgð á eigin námi

Nemendur halda utan um verkefni sín og þurfa að meta hvernig þeim gengur.

Seigla/ úthald

Nemendur hvattir til að setja sér raunhæf markmið, gera sitt besta og ekki gefast upp.

Mat á eigin námi

Sjálfsmat nemenda er hluti af lokaeinkunn.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Upplýsinga- og tæknimennt fyrir 5.-7.bekk - Vinnulag og vinnubrögð

 Nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í stýrðu námi og á eigin forsendum. 

 Nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan hátt. 

 Nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í tengslum við vinnutækni, vinnulag og annað nám. 

 Beitt réttri fingrasetningu. 

 Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum. 

Upplýsinga- og tæknimennt fyrir 5.-7.bekk - Upplýsingaöflun og úrvinnsla

 Nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi. 

 Unnið með heimildir og sett fram einfalda heimildaskrá. 

 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt. 

 Nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða. 

 Verið gagnrýninn á gæði ýmissa upplýsinga. 

Upplýsinga- og tæknimennt fyrir 5.-7.bekk - Tækni og búnaður

 Nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu tölulegra gagna. 

 Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, gerð stuttmynda og hljóð- og tónvinnslu. 

 Nýtt hugbúnað/forrit við vefsmíðar. 

Upplýsinga- og tæknimennt fyrir 5.-7.bekk - Sköpun og miðlun

 Nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á skapandi og skýran hátt. 

Upplýsinga- og tæknimennt fyrir 5.-7.bekk - Siðferði og öryggismál

 Farið eftir reglum um ábyrga netnotkun, er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra og tekur ábyrgð á eigin 
samskiptum og gögnum á Neti- og netmiðlum. 
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Upplýsinga- og tæknimennt fyrir 5.-7.bekk

 Nýtt hugbúnað/forrit við einfalda framsetningu á tölulegum gögnum.


